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Pozměňovací návrh 1
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že ačkoli má 
průmysl EU potenciál přispět k ochraně 
životního prostředí, je těžce zasažen 
pandemií COVID-19 a potřebuje podporu, 
aby se mohl zotavit;

A. vzhledem k tomu, že průmysl EU 
musí sehrát klíčovou roli při rozvoji 
ekologičtější, digitalizovanější a odolnější 
evropské ekonomiky; vzhledem k tomu, že 
oživení skýtá jedinečnou příležitost k 
urychlení průmyslové transformace, 
ačkoli byl evropský průmysl těžce zasažen 
pandemií COVID-19 a potřebuje 
konkrétně zacílenou podporu, aby se mohl 
zotavit;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že ačkoli má 
průmysl EU potenciál přispět k ochraně 
životního prostředí, je těžce zasažen 
pandemií COVID-19 a potřebuje podporu, 
aby se mohl zotavit;

A. vzhledem k tomu, že lidstvo musí 
do roku 2030 snížit své emise 
skleníkových plynů přibližně na polovinu 
současných hodnot a do roku 2050 
dosáhnout nulové hodnoty, má-li se 
zabránit globálnímu oteplení o více než 
1,5 °C; vzhledem k tomu, že tento odhad 
pochází z roku 2018 a že lidstvu nyní 
zbývá deset let;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Alessandra Moretti
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že ačkoli má 
průmysl EU potenciál přispět k ochraně 
životního prostředí, je těžce zasažen 
pandemií COVID-19 a potřebuje podporu, 
aby se mohl zotavit;

A. vzhledem k tomu, že odvětví 
průmyslu EU by mělo být podporováno při 
zotavování v období po pandemii COVID-
19 cestou, která povede k silnému, 
udržitelnějšímu a konkurenceschopnému 
průmyslu, jehož veškerá odvětví budou 
přispívat k naplnění cíle, který spočívá v 
dosažení klimatické neutrality nejpozději 
do roku 2050, a k ochraně životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že ačkoli má 
průmysl EU potenciál přispět k ochraně 
životního prostředí, je těžce zasažen 
pandemií COVID-19 a potřebuje podporu, 
aby se mohl zotavit;

A. vzhledem k tomu, že ačkoli má 
průmysl EU potenciál přispět k ochraně 
životního prostředí a ekologické 
transformaci, je těžce zasažen pandemií 
COVID-19 a potřebuje při svém 
zotavování a transformaci podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že ačkoli má 
průmysl EU potenciál přispět k ochraně 

A. vzhledem k tomu, že průmysl EU, 
který potřebuje učinit přechod ke 



AM\1209274CS.docx 5/131 PE654.051v01-00

CS

životního prostředí, je těžce zasažen 
pandemií COVID-19 a potřebuje podporu, 
aby se mohl zotavit;

klimatické neutralitě, oběhovému 
hospodářství a nulovému znečištění, je 
těžce zasažen pandemií COVID-19 a 
potřebuje k této transformaci 
předvídatelná pravidla a podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že ačkoli má 
průmysl EU potenciál přispět k ochraně 
životního prostředí, je těžce zasažen 
pandemií COVID-19 a potřebuje podporu, 
aby se mohl zotavit;

A. vzhledem k tomu, že průmysl EU, 
který je na základě Pařížské dohody 
zavázán ke snižování emisí uhlíku jako 
všechna ostatní odvětví, je těžce zasažen 
pandemií COVID-19 a potřebuje podporu, 
aby se mohl zotavit na cestě od uhlíkového 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že ačkoli má 
průmysl EU potenciál přispět k ochraně 
životního prostředí, je těžce zasažen 
pandemií COVID-19 a potřebuje podporu, 
aby se mohl zotavit;

A. vzhledem k tomu, že ačkoli má 
průmysl EU potenciál přispět k ochraně 
životního prostředí, je těžce zasažen 
pandemií COVID-19 a potřebuje bez 
ohledu na svou činnost podporu, aby se 
mohl zotavit;

Or. es
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Pozměňovací návrh 8
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že v roce 2019 
den ekologického dluhu EU, tedy den, kdy 
environmentální stopa Unie překročí 
biologickou kapacitu ekosystémů pro 
poskytování organických materiálů a 
absorbování vytvořeného odpadu, připadl 
na 10. května; vzhledem k tomu, že každý 
rok tento den připadá na dřívější datum; 
vzhledem k tomu, že kdyby celé lidstvo 
přijalo stejný režim výroby, spotřeby a 
obchodu jako EU, spotřebovalo by k 
uspokojení svých potřeb ekvivalent 2,8 
planety Země;  vzhledem k tomu, že 
samotná EU využívá 20 % biologické 
kapacity ekosystémů planety Země; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 upozornila na zvýšené riziko 
snah o získání zdravotnických kapacit 
prostřednictvím přímých zahraničních 
investic a na potřebu zachovat a posílit 
sdílení těchto cenných kapacit v rámci 
jednotného trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že průmysl má 
pro pokrok Evropy a její budoucí 
prosperitu zásadní význam, podílí se na 
hospodářství EU dvaceti procenty a 
poskytuje zaměstnání pro přibližně 35 
milionů osob; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 11
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament ve svém usnesení ze dne 28. 
listopadu 2019 vyhlásil stav klimatické a 
environmentální nouze; vzhledem k tomu, 
že průmyslová činnost v EU i mimo ni 
poškozuje klima a biologickou 
rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že v rámci 
programu oživení EU bude uvolněna 
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bezprecedentní částka 1,85 bilionu EUR 
na investice do digitalizace a ekologického 
oživení unijního průmyslu, pracovních 
míst a růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že obnova po 
odeznění pandemie COVID-19 nabízí 
příležitost vnést do průmyslové výroby 
prvek udržitelnosti a urychlit ekologickou 
transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že průmyslová 
strategie pro Evropu by měla být 
faktorem, který umožní spravedlivou 
transformaci na klimaticky neutrální a 
oběhové hospodářství, které nebude 
produkovat žádné znečištění;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že koronavirová 
krize vedla k narušení hodnotových 
řetězců a ukázala na zranitelnost 
klíčových evropských strategických 
průmyslových odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že pokud se 
průmyslová strategie správně uchopí jako 
nedílná součást Zelené dohody pro 
Evropu, posílí to vznik pracovních míst a 
ekonomických příležitostí, zabezpečí naše 
klima a životní prostředí pro budoucí a 
generace a tato strategie se stane politikou 
utvářející jednu éru, která pomůže 
opětovně vybudovat udržitelné evropské 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že evropský 
průmysl má celosvětovou konkurenční 
výhodu a že jde příkladem v dodržování 
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nejvyšších sociálních, pracovních a 
environmentálních norem, což Evropě 
umožňuje prosazovat její hodnoty;

Or. ro

Pozměňovací návrh 18
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že podle 
několika vědeckých studií je „změna 
klimatu největším a nejdalekosáhlejším 
selháním trhu v dějinách“1a;
__________________
1a Stern, Nicholas, Stern review on The 
Economics of Climate Change, Executive 
Summary, London, HM Treasury, 2006, 
s. 1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k příkladu EU, který 
ukazuje, že se hospodářský růst a ochrana 
klimatu navzájem nevylučují, neboť 
unijní emise se nacházejí o 23 % pod 
úrovní roku 1990, zatímco HDP od té 
doby vzrostl o 61 %;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že podle řady 
vysokoškolských akademiků a sdělovacích 
prostředků, mezi které patří i časopis 
Financial Times1a, se ekonomické 
plánování stává v současném kapitalismu 
normou; vzhledem k tomu, že otázka tedy 
zní, jakým způsobem by měla být 
ekonomická činnost, zejména v odvětví 
průmyslu, plánována a jakého účelu by 
takové plánování mělo dosáhnout;
__________________
1  Thornhill, John, ‘The Big Data 
revolution can revive the planned 
economy’, Financial Times, 4. září 2017.

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že v průmyslu 
EU k posunu již došlo, avšak toto odvětví 
stále produkuje 20 % unijních emisí 
skleníkových plynů, a že k transformaci 
průmyslového odvětví a všech 
souvisejících hodnotových řetězců je 
zapotřebí 25 let;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ad. vzhledem k tomu, že silná 
průmyslová základna, zejména v 
tradičních odvětvích, jako je ocelářství, je 
životně důležitá pro úspěšný posun ve 
prospěch životního prostředí, jenž je 
nezbytný pro zachování hlavních prvků 
rovnováhy v rámci ekosystémů; vzhledem 
k tomu, že aby větrné a solární elektrárny 
vyrobily stejné množství energie, potřebují 
k tomu až patnáctkrát více betonu, 
devadesátkrát více hliníku a padesátkrát 
více mědi a železa než elektrárny 
využívající tradiční fosilní paliva; 
vzhledem k tomu, že pro výrobu stejného 
množství instalované nominální energie 
kromě jiného potřebují solární elektrárny 
například padesátkrát až devadesátkrát 
více oceli, než je tomu u jaderných 
elektráren; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ae. vzhledem k tomu, že řada 
vědeckých studií tvrdí, že je možné 
nejpozději do roku 2050 vytvořit evropský 
systém produkce energie, který bude ze 
100 % založen na obnovitelných zdrojích 
energie1a;  vzhledem k tomu, že vytvoření 
takového systému je zásadní pro to, aby se 
evropské průmyslové struktury začaly 
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ubírat novým směrem;
__________________
1a William Zappa, Martin Junginger, 
Machteld van den Broek, ‘Is a 100% 
renewable European power system 
feasible by 2050?’, 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0306261918312790

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Af. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 odhalila dramatické důsledky 
ztráty výrobních kapacit v několika 
členských státech; vzhledem k tomu, že 
evropský průmysl je nesmírně závislý na 
průmyslové kapacitě zemí mimo EU, 
zejména Číny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ag. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 odhalila dramatické důsledky 
procesu deindustrializace a úpadek 
strategických průmyslových zařízení 
zaujímajících přední místo v produkci 
léků a zdravotnického vybavení; vzhledem 
k tomu, že ekonomické strategie 
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farmaceutických laboratoří vedly ke 
vzniku slabých míst ve farmaceutických 
výrobních řetězcích; vzhledem k tomu, že 
nedostatek léků v EU se za poslední roky 
exponenciálně zhoršil, což oslabuje 
zdravotní služby v členských státech a 
vystavuje pacienty podstatnému 
zdravotnímu a bezpečnostnímu riziku v 
podobě ztráty příležitostí, pochybení při 
podávání léčivých přípravků nebo 
nežádoucích incidentů při nahrazení 
jednoho léků jiným, odvratitelného 
přenosu infekčních onemocnění nebo 
značné psychologické zátěže;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že konkurenti ze 
zemí mimo EU často využívají méně 
přísných klimatických a 
environmentálních norem a nižších 
nákladů na pracovní sílu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že konkurenti ze 
zemí mimo EU často využívají méně 
přísných klimatických a environmentálních 

B. vzhledem k tomu, že konkurenti ze 
zemí mimo EU často využívají méně 
přísných klimatických a environmentálních 
norem a nižších nákladů na pracovní sílu; 
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norem a nižších nákladů na pracovní sílu; touto skutečností by se proto měly zabývat 
právní předpisy o postupech náležité péče, 
aby se přísné normy rozšířily na celý 
hodnotový řetězec výrobků prodávaných v 
EU a aby byly zavedeny rovné podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že konkurenti ze 
zemí mimo EU často využívají méně 
přísných klimatických a 
environmentálních norem a nižších 
nákladů na pracovní sílu;

B. vzhledem k tomu, že Unie může 
vyvinout značný vliv na globální opatření 
v oblasti klimatu a životního prostředí 
prostřednictvím svého vnitřního trhu a 
ekologické diplomacie, stejně jako 
demonstrací svého vedoucího postavení v 
této oblasti, přičemž musí zároveň 
podpořit rozvoj odvětví a přísných norem 
sociální ochrany, které obstojí i v 
budoucnu;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že konkurenti ze 
zemí mimo EU často využívají méně 
přísných klimatických a 
environmentálních norem a nižších 
nákladů na pracovní sílu;

B. vzhledem k tomu, že 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu byla negativně zasažena 
nerovnou mezinárodní konkurencí a 
celosvětovým narušením hospodářské 
soutěže; vzhledem k tomu, že společnosti 
ze zemí mimo EU podléhají často méně 
přísným klimatickým a environmentálním 
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normám a nižším nákladům na pracovní 
sílu ve svých státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že konkurenti ze 
zemí mimo EU často využívají méně 
přísných klimatických a environmentálních 
norem a nižších nákladů na pracovní sílu;

B. vzhledem k tomu, že konkurenti ze 
zemí mimo EU často využívají méně 
přísných klimatických a environmentálních 
norem a nižších nákladů na pracovní sílu, 
což usnadnilo přemístění výrobních 
kapacit evropského průmyslu a v 
konečném důsledku vyústilo v oslabení 
jeho konkurenceschopnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že konkurenti ze 
zemí mimo EU často využívají méně 
přísných klimatických a 
environmentálních norem a nižších 
nákladů na pracovní sílu;

B. vzhledem k tomu, že změny 
směřování EU by nemělo být dosaženo na 
úkor zemí mimo EU, zejména rozvojových 
zemí, přesunem průmyslových odvětví, 
která životnímu prostředí a místnímu 
obyvatelstvu přinášejí znečištění a 
škodlivé dopady; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 32
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že EU podporuje 
ostatní svět v úsilí o zajištění toho, aby 
ekosystémy byly i nadále vyvážené a 
zůstaly v souladu s životem lidského 
druhu; vzhledem k tomu, že vnější činnost 
EU a její obchodní politika by se měly 
přeorientovat na podporu společného 
rozvoje průmyslu ve spolupráci se zeměmi 
mimo EU, zejména rozvojovými zeměmi, 
přičemž je zapotřebí respektovat meze 
možností naší planety;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že přeměna 
průmyslu EU na klimaticky neutrální 
oběhové hospodářství s nulovým 
znečištěním posílí konkurenceschopnost a 
odolnost tohoto odvětví vůči budoucím 
krizím a učiní je méně závislým na 
přísunu zdrojů z oblastí mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Mick Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard



PE654.051v01-00 18/131 AM\1209274CS.docx

CS

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že podniky EU 
často využívají méně přísných 
klimatických, environmentálních a 
pracovních předpisů v jiných státech, a 
zvyšují tak jejich konkurenceschopnost, 
zatímco škodí životnímu prostředí a 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že technologie k 
dosažení vytyčených cílů týkajících se 
uhlíkové neutrality, zejména pokud jde o 
uskladnění energie z obnovitelných 
zdrojů, zatím neexistuje;

Or. es

Pozměňovací návrh 36
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že v důsledku 
absolutního primátu svobodné a 
spravedlivé hospodářské soutěže, zákazu 
státní podpory odvětvím považovaným 
členskými státy za strategická a otevření 
vnitřního trhu bez jakýchkoli ochranných 
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opatření došlo k závažnému úbytku 
výrobní kapacity v celé EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že daňová soutěž 
mezi členskými státy způsobuje asymetrie 
na jednotném trhu, kterých zneužívají 
nadnárodní společnosti prostřednictvím 
agresivního daňového plánování, v 
důsledku čehož ekonomiky vytvářející 
hodnotu přicházejí o zdroje potřebné pro 
transformaci;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že daňová soutěž 
mezi členskými státy způsobuje asymetrie 
na jednotném trhu, kterých zneužívají 
nadnárodní společnosti prostřednictvím 
agresivního daňového plánování, v 
důsledku čehož ekonomiky vytvářející 
hodnotu přicházejí o zdroje potřebné pro 
transformaci;

C. vzhledem k tomu, že výrazné 
rozdíly v míře sociální ochrany a výši 
mezd v členských státech, stejně jako 
daňová soutěž mezi těmito státy, vedou k 
asymetriím na jednotném trhu, kterých 
zneužívají nadnárodní společnosti 
prostřednictvím agresivního daňového 
plánování spolu s daňovým a sociálním 
dumpingem, což pracovníky v EU staví do 
vzájemně konkurenčního postavení, a tím 
se vytváří začarovaný kruh tlačící 
jednotlivce do nejvíce znevýhodněného 
postavení, pokud jde o sociální ochranu a 
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daňovou zátěž;

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že daňová soutěž 
mezi členskými státy způsobuje asymetrie 
na jednotném trhu, kterých zneužívají 
nadnárodní společnosti prostřednictvím 
agresivního daňového plánování, v 
důsledku čehož ekonomiky vytvářející 
hodnotu přicházejí o zdroje potřebné pro 
transformaci;

C. vzhledem k tomu, že daňová soutěž 
mezi členskými státy a rozdíly mezi jejich 
daňovými systémy mohou vést k 
asymetriím na jednotném trhu, kterých 
zneužívají nadnárodní společnosti 
prostřednictvím agresivního daňového 
plánování, v důsledku čehož ekonomiky 
vytvářející hodnotu přicházejí o zdroje 
potřebné pro transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že daňová soutěž 
mezi členskými státy způsobuje asymetrie 
na jednotném trhu, kterých zneužívají 
nadnárodní společnosti prostřednictvím 
agresivního daňového plánování, v 
důsledku čehož ekonomiky vytvářející 
hodnotu přicházejí o zdroje potřebné pro 
transformaci;

C. vzhledem k tomu, že odlišné 
daňové systémy členských států mohou 
vést k asymetriím na jednotném trhu a 
agresivnímu daňového plánování ze 
strany nadnárodních společností, v 
důsledku čehož ekonomiky vytvářející 
hodnotu přicházejí o zdroje potřebné pro 
transformaci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že podle studie 
nadace Eurofound z roku 2016, která 
zmapovala 752 případů přemístění výroby 
za období let 2003–2016, došlo k 
přemístění provozu ve 352 případech do 
jiného členského státu EU, což 
představuje téměř jednu polovinu;  
vzhledem k tomu, že toto přemístění 
způsobilo v EU za období let 2003–2016 
ztrátu 197 927 pracovní míst; vzhledem k 
tomu, že 118 760 případů ztrát pracovních 
míst lze přičíst přesunu výroby do dalších 
členských států, což představuje téměř 60 
% celkového počtu; vzhledem k tomu, že 
tato přemístění probíhají s výjimkou 
Německa ze západních do východních 
členských států, neboť pokud průmyslové 
zařízení ukončí činnost ve skupině EU-15, 
ve 44,8 % se zvolí pro její pokračování 
nové místo na území skupiny EU-13;  
vzhledem k tomu, že tento stav vytváří v 
EU závažnou strukturální nerovnováhu a 
oslabuje její soudržnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. zdůrazňuje význam účinného 
využívání zdrojů a energetické efektivity 
pro snížení závislosti na dovozu rudy a 
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fosilních paliv; zdůrazňuje, že snížení 
množství odpadu nejenže omezí míru 
znečištění, ale ušetří také vzácné zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že digitální 
technologie vytvářením nových 
obchodních modelů mění podobu 
průmyslu, a umožňují mu tak být 
produktivnějším, nabízet pracovníkům 
nové dovednosti a podporovat 
dekarbonizaci ekonomiky;

Or. ro

Pozměňovací návrh 44
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že je nezbytné, 
aby nová průmyslová strategie 
podporovala evropský průmysl v tom, aby 
se stal odolnějším, udržitelnějším z 
hlediska životního prostředí, celosvětově 
konkurenceschopnějším a 
digitalizovanějším;

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že dne 6. března 
2015 předložila EU a její členské státy 
svůj zamýšlený vnitrostátně stanovený 
příspěvek k naplňování UNFCCC, který 
spočívá v závazném snížení domácích 
emisí skleníkových plynů do roku 2030 
nejméně o 40 % oproti úrovni z roku 
1990; vzhledem k tomu, že pokud se 
zohlední stávající uhlíkový rozpočet, je 
jako minimum pro naplňování Pařížské 
dohody zapotřebí stanovit cíl snížit do 
roku 2030 množství domácích emisí 
skleníkových plynů o 65 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že se členské 
státy shodly v souladu s článkem 151 
SFEU na tom, že je zapotřebí podporovat 
zlepšení pracovních podmínek 
zaměstnanců a jejich životní úrovně tak, 
aby bylo možno tyto podmínky 
harmonizovat a přitom udržet jejich 
vysokou úroveň;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Sunčana Glavak
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že průmyslová 
strategie pro Evropu by měla vydláždit 
cestu pro přechod evropských 
průmyslových odvětví k digitalizaci a 
klimatické neutralitě a pro současné 
zachování evropské 
konkurenceschopnosti, prosperity a 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že změna 
klimatu má nepoměrně závažnější dopady 
na rozvojové země, přestože vypouštějí 
mnohem méně CO2 než rozvinuté země; 
vzhledem k tomu, že udržení globálního 
oteplování na 1,5 °C je s využitím 
současné technologie možné, avšak pouze 
pokud zároveň dojde k jejímu 
hromadnému zavedení v rozvojových 
zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby v zájmu 
zotavení průmyslu zohlednila dopad 
COVID-19 případným přehodnocením 
cílů;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby v zájmu 
zotavení průmyslu zohlednila dopad 
COVID-19 případným přehodnocením 
cílů;

1. vyzývá Komisi, aby při utváření 
prvků budoucí průmyslové strategie 
zohlednila bezprecedentní hospodářské 
dopady pandemie COVID-19; zdůrazňuje, 
že Zelená dohoda pro Evropu by měla být 
i nadále používána jako evropská strategie 
k růstu; vyzývá Komisi, aby důkladně 
posoudila jakékoli pokusy o zpoždění 
realizace stávajících cílů a vyčlenila z 
nich situace, v nichž lze jednoznačně dojít 
k závěru, že na provádění dotyčných cílů 
měla výrazný dopad pandemie COVID-
19;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby v zájmu 
zotavení průmyslu zohlednila dopad 
COVID-19 případným přehodnocením 

1. vyzývá Komisi, aby posoudila 
dopad pandemie COVID-19 na evropský 
průmysl a předložila koordinované řešení 
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cílů; s cílem usnadnit na růst orientované 
oživení průmyslu, které povede k dvojité 
transformaci směrem ke klimatické 
neutralitě a vedoucí pozici v digitalizaci, 
přičemž je zapotřebí zajistit 
konkurenceschopnost a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby v zájmu 
zotavení průmyslu zohlednila dopad 
COVID-19 případným přehodnocením 
cílů;

1. vyzývá Komisi, aby usnadnila 
oživení průmyslu, které bude řešit dopady 
pandemie COVID-19, a aby zajistila, aby 
toto oživení kráčelo ruku v ruce s 
průmyslem naplňujícím klimatické, 
environmentální a sociální cíle v souladu 
s cílem Pařížské dohody omezit tempo 
oteplování na 1,5 °C; 

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby v zájmu 
zotavení průmyslu zohlednila dopad 
COVID-19 případným přehodnocením 
cílů;

1. vyzývá Komisi k zajištění toho, 
aby se nová evropská průmyslová strategie 
řídila přístupem orientovaným na 
budoucnost a zohlednila, že je zapotřebí 
sloučit oživení odvětví nejvíce zasažených 
pandemií COVID-19 s unijním cílem 
dosáhnout klimatické neutrality;

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby v zájmu 
zotavení průmyslu zohlednila dopad 
COVID-19 případným přehodnocením 
cílů;

1. vyzývá Komisi, aby pojmula dopad 
pandemie COVID-19 jako příležitost k 
urychlení přechodu průmyslu EU ke 
klimatické neutralitě, účinnému využívání 
energie, oběhovému hospodářství a 
nulovému znečištění a k zajištění vedoucí 
pozice v oboru čistých technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby v zájmu 
zotavení průmyslu zohlednila dopad 
COVID-19 případným přehodnocením 
cílů;

1. vyzývá Komisi, aby v zájmu 
zotavení průmyslu zohlednila dopad 
COVID-19 případným přehodnocením 
nebo odstraněním určitých cílů v oblasti 
životního prostředí a zároveň vzala v potaz 
specifické potřeby každého odvětví a 
regionu;

Or. es

Pozměňovací návrh 56
Manuel Bompard

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

1a. odsuzuje skutečnost, že EU nemá 
žádnou průmyslovou strategii po řadu let; 
konstatuje, že posedlost absolutním 
primátem svobodné a spravedlivé 
hospodářské soutěže, zákazem státní 
podpory odvětvím považovaným členskými 
státy za strategická, otevřením vnitřního 
trhu bez jakýchkoli ochranných opatření 
a chybějící účinná ochrana před fiskálním 
a sociálním dumpingem vedly k úbytku 
průmyslové výrobní kapacity s 
katastrofálním dopadem na sociální sféru 
a strategickou soběstačnost EU a jejích 
členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
ekologického a spravedlivého oživení po 
koronavirové krizi s cílem podpořit 
udržitelný hospodářský růst v EU tím, že 
se navýší investice do digitální 
a ekologické transformace; vyzývá členské 
státy, aby podpořily vytvoření 
ambiciózního plánu obnovy s tím, že 
nástroj EU na podporu oživení bude 
spadat do rámce silnějšího VFR, a také 
vytvoření nových vlastních zdrojů; 
zdůrazňuje, že využívání prostředků z 
fondu na podporu oživení by mělo být 
plně v souladu s cíli Unie ve vztahu ke 
klimatu a životnímu prostředí a mělo by 
pohánět vpřed ekologickou transformaci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na význam facility na 
podporu oživení a odolnosti a facility pro 
strategické investice pro podporu investic 
a podnícení klíčových evropských 
průmyslových odvětví k tomu, aby přispěla 
k upevnění a budování evropských 
strategických hodnotových řetězců, a 
vyzývá Komisi, aby urychleně předložila 
legislativní návrhy k zajištění účinných 
rovných podmínek a ochrany klíčových 
odvětví před nekalou konkurencí ze strany 
státem vlastněných a podporovaných 
investorů ze třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že průmysl stejně jako 
všechna ostatní odvětví je zavázán k 
dekarbonizaci a že zřeknutí se této 
povinnosti nelze nijak ospravedlnit; 
upozorňuje na zvláštní zprávu IPCC o 
globálním oteplení o 1,5 °C, podle níž by 
si omezení globálního oteplení na tuto 
hodnotu žádalo „rychlou a dalekosáhlou“ 
transformaci ve vztahu k půdě, průmyslu, 
zástavbě, dopravě a městům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vítá, že cílem plánu EU na 
podporu oživení je uvolnit investice do 
zeleného a udržitelného průmyslu; vítá 
zejména zdvojnásobení objemu investic do 
čisté vodíkové technologie, neboť se jedná 
o jediný zdroj energie, který je s to 
nahradit fosilní paliva, a tím významně 
snížit emise CO2 v energeticky náročných 
průmyslových odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje důležitost toho, aby si 
Unie udržela bezpečné dodávky kriticky 
důležitých materiálů a minerálů, složek 
léčivých přípravků, léků a zdravotnického 
vybavení; vyzývá k upevnění evropských 
hodnotových řetězců s cílem snížit 
závislost na třetích zemích v klíčových 
strategických oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch
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Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby zaměřila 
programy a nástroje EU na podporu 
oživení ve prospěch obnovy odvětví, která 
byla nejvíce zasažena koronavirovou krizí, 
v oblasti ekonomiky i pracovních míst, 
aniž by tato podpora byla podmíněna 
plněním klimatických cílů; 

Or. es

Pozměňovací návrh 63
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. konstatuje, že mnoho členských 
států se muselo během koronavirové krize 
vypořádat s nedostatkem základního 
zdravotnického vybavení;  zdůrazňuje, že 
tento nedostatek je důsledkem ztráty 
strategické výrobní kapacity, která byla 
zapříčiněna deindustrializací v členských 
státech; připomíná, že i v době před 
koronavirovou krizí nebezpečí nedostatku 
léčivých přípravků opakovaně vznikalo z 
důvodu přemístění celých částí 
evropského farmaceutického průmyslu; je 
toho názoru, že členské státy, které si 
zachovaly významnou průmyslovou 
kapacitu, byly schopny pandemii rychle 
dostat pod kontrolu; je znepokojen tím, že 
asymetrie hospodářského otřesu v 
důsledku pandemie a ohromné rozdíly v 
úrovních státní podpory poskytované 
členskými státy prohlubují rozdělení EU 
na deindustrializované země a země, které 
si udržují významnou průmyslovou 
kapacitu, a že tato polarizace bude 
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existovat ještě dlouhou dobu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje význam, který má 
prohloubení koordinace fiskální politiky a 
evropského fiskálního rámce pro 
hospodářské oživení Unie; je toho názoru, 
že po vyvrcholení pandemie by se fond na 
podporu oživení měl stát stálým fondem 
pro obnovu s cílem podpořit digitální 
a ekologickou transformaci průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Mick Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje význam omezení tempa 
globálního oteplování na 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí pro záchranu životů, zachování 
ekosystémů, zajištění živobytí a 
pracovních míst a zvýšení kvality života 
pro všechny; zdůrazňuje, že EU musí 
rovným dílem přispět k naplňování cíle 
Pařížské dohody, jenž spočívá v omezení 
tempa globálního oteplování na 1,5 °C;

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. připomíná Komisi, aby zohlednila 
odlišné průmyslové ekosystémy s cílem 
konkrétně zacílit každý program v rámci 
průmyslové strategie a vzít přitom ohled 
na potřeby regionů s nižším stupněm 
technologického rozvoje;

Or. es

Pozměňovací návrh 67
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že investice do 
ekologických technologií, udržitelná 
řešení a nové příležitosti pro podniky 
mohou ze Zelené dohody učinit strategii 
obnoveného růstu, z níž budou moci těžit 
inovativní malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyzdvihuje potenciál oběhového 
hospodářství ke snížení spotřeby energie a 
zdrojů i pro navýšení kapacity a zajištění 
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spolehlivých dodávek recyklovaných 
materiálů, které jsou kriticky důležité pro 
zelenou energii a digitální technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. ostře odsuzuje skutečnost, že 
upřednostnění finanční výnosnosti 
podniků, zejména pro účely zajištění toho, 
aby byly akcionářům vypláceny dividendy, 
má škodlivý dopad na investice do 
průmyslových a výrobních zařízení a vedlo 
k ukončení jejich provozu v mnoha 
případech, což vyústilo v zánik pracovních 
míst, ztrátu technických dovedností a 
úbytek výrobní kapacity a oslabuje 
evropskou společenskou strukturu jako 
celek;  naléhavě žádá členské státy, aby 
zavedly právní předpisy, které umožní 
uplatnit předkupní právo na nehmotná 
aktiva podniků, které těží ze státní 
podpory a nesplňují požadavky na 
zachování průmyslových a výrobních 
zařízení a pracovních míst; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby v úzké koordinaci s 
odborovými organizacemi provedly 
průzkum všech průmyslových a výrobních 
zařízení ohrožených ukončením provozu, 
a členské státy žádá, aby tato zařízení 
zestátnily; naléhavě vyzývá Komisi a 
členské státy k přijetí veškerých 
legislativních opatření, která jsou 
zapotřebí na podporu toho, aby byla 
průmyslová a výrobní zařízení ohrožená 
ukončením činnosti převzata zaměstnanci 
ve formě družstev s co možná největším 
zapojením odběratelů produkce i 
veřejných orgánů, pokud mají dotčená 
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zařízení strategický význam;

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že všechna odvětví a 
průmyslové hodnotové řetězce, a zejména 
energeticky náročná odvětví, budou hrát 
klíčovou úlohu při plnění cílů Zelené 
dohody pro Evropu prostřednictvím 
snižování své vlastní uhlíkové stopy, ale 
rovněž při urychlování transformace, a to 
na základě poskytování cenově 
dostupných a čistých technologických 
řešení, rozvíjení a vytváření hodnotových 
řetězců pro ekonomicky životaschopné a 
udržitelné produkty a procesy a vyvíjení 
nových udržitelných obchodních modelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. domnívá se, že přemísťování 
evropského průmyslu by mělo být 
podnětem k oživení méně rozvinutých 
evropských regionů, včetně regionů s 
nízkým počtem obyvatel a s rozptýleným 
obyvatelstvem, jak uvádí článek 174 
SFEU; zdůrazňuje, že by takovýto přístup 
podpořil jejich hospodářský růst a vytvořil 
mnoho pracovních míst, která by jim v 
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konečném důsledku umožnila si své 
obyvatele udržet;

Or. es

Pozměňovací návrh 72
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje potenciál oběhového 
biohospodářství a odvětví založených na 
lesnictví při podpoře 
konkurenceschopného a udržitelného 
průmyslu; vybízí členské státy, aby 
podporovaly investice a zadávání 
veřejných zakázek v oblasti obnovitelných 
a recyklovatelných produktů z 
biologických materiálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. připomíná, že podle článku 151 
SFEU jsou EU a její členské státy povinny 
zajistit podporu zaměstnanosti, zlepšování 
životních a pracovních podmínek tak, aby 
bylo možno tyto podmínky vyrovnat a 
přitom udržet jejich zvýšenou úroveň, a 
přiměřenou sociální ochranu;

 domnívá se, že značné rozdíly mezi 
členskými státy, pokud jde o sociální 
ochranu a odměňování, jakož i daňová 
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soutěž mezi členskými státy vedou k 
trvalému sociálnímu a fiskálnímu 
dumpingu, což brání tomu, aby bylo 
tohoto cíle řádně dosaženo; domnívá se, 
že je v rozporu s cíli EU v oblasti 
soudržnosti podporovat průmyslový rozvoj 
některých členských států na úkor 
průmyslové kapacity jiných členských 
států; zdůrazňuje, že hlavními oběťmi 
tohoto obecného soupeření jsou 
pracovníci v EU, což má u některých z 
nich za následek ztrátu zaměstnání a u 
jiných nedostatečné odměňování a 
sociální ochranu; je toho názoru, že v 
případě vážných problémů, u nichž je 
pravděpodobné, že budou v průmyslovém 
odvětví přetrvávat, a potíží, které by mohly 
vést k vážnému zhoršení hospodářské 
situace v konkrétním regionu, by měl mít 
členský stát možnost přijmout ochranná 
opatření za účelem vyrovnání situace, 
včetně opatření zakazujících nebo 
omezujících dovoz;

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d.  připomíná, že zelená transformace 
by měla být spravedlivá, a to i ze 
sociálního hlediska, a nikdo by při ní 
neměl být opomenut; zdůrazňuje, že 
spravedlivou transformaci a snižování 
nerovností je třeba začleňovat do 
sociálních, hospodářských a 
environmentálních politik na všech 
úrovních; zdůrazňuje, že je důležité 
zajistit ambiciózní financování Fondu pro 
spravedlivou transformaci, který by měl 
zejména přispívat k vytváření udržitelných 
pracovních míst a ke zvyšování kvalifikace 
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a k rekvalifikaci pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. bere na vědomí přínos chemického 
průmyslu pro mnoho strategických 
hodnotových řetězců a pro výrobu 
uhlíkově neutrálních a oběhových 
technologií a řešení účinně využívajících 
zdroje; požaduje udržitelnou politiku v 
oblasti chemických látek, která bude v 
souladu s průmyslovou strategií;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1e. zdůrazňuje, že cílem průmyslové 
strategie EU není pouze umožnit 
transformaci energeticky náročných 
průmyslových odvětví, ale také vytvořit 
širší udržitelnou průmyslovou základnu, 
včetně malých a středních podniků, které 
jsou důležitou součástí evropského 
hospodářství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1e. konstatuje, že „Energetická 
účinnost v první řadě“ je jednou 
z klíčových zásad energetické unie, jejímž 
cílem je zajištění bezpečných, 
udržitelných, konkurenceschopných 
a cenově dostupných dodávek energie 
v EU; zdůrazňuje, že tato renovační vlna 
je velkou příležitostí pro odvětví 
stavebnictví a energetiky EU, a vyzývá 
členské státy, aby urychlily investice do 
renovace budov; bere na vědomí 
významnou úlohu, kterou mohou hrát 
vnitrostátní, regionální a místní subjekty 
při usnadňování a koordinaci 
renovačních iniciativ;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 1 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1f. tvrdí, že průmyslová strategie musí 
rovněž určit způsoby, jak mohou malé a 
střední podniky přispět ke snížení emisí 
skleníkových plynů a k ochraně životního 
prostředí v EU, přičemž doplní již 
existující úsilí a politiky a poskytne další 
nástroje, které jim umožní udržovat krok a 
přispívat k ekologické transformaci 
průmyslu na klimaticky neutrální 
ekonomiku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ulrike Müller, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 1 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1f. připomíná, že technologie v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů mají 
strategický význam pro úspěšnou 
transformaci na klimatickou neutralitu; 
požaduje silnou průmyslovou strategii pro 
zavádění a rozšiřování kapacit v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů s cílem 
zajistit dlouhodobou bezpečnost dodávek 
energie, konkurenceschopnost, vedoucí 
postavení v oblasti technologií a vytváření 
pracovních míst v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 1 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1g. zdůrazňuje význam zelené mobility 
pro tvorbu nových pracovních míst, 
posílení evropského průmyslu a snižování 
emisí z odvětví dopravy; požaduje 
rozsáhlou strategii pro zavádění široké 
sítě infrastruktury pro dobíjení 
elektrických vozidel disponující rychlými, 
spolehlivými a kompatibilními dobíjecími 
stanicemi a navýšení investic do zavádění 
této sítě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 1 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1h. bere na vědomí úlohu bateriových 
technologií při dekarbonizaci mobility a 
energetických systémů; vítá Evropskou 
bateriovou alianci a strategický akční 
plán pro baterie; vyzývá k podpoře a 
stimulaci výroby baterií v Evropě, jakož i 
k vypracování soudržného a podpůrného 
regulačního rámce pro udržitelné baterie 
v souladu se zásadami oběhového 
hospodářství, širšími cíli EU v oblasti 
dekarbonizace a potřebou snížit závislost 
na surovinách a kritických materiálech a 
kovech ze třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 1 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1i. konstatuje, že obnovitelný a 
nízkouhlíkový vodík může přispět ke 
snížení emisí skleníkových plynů, k 
oživení hospodářství EU a k vytvoření 
podmínek pro dosažení klimatické 
neutrality v roce 2050 prostřednictvím 
podpory odvětví, v nichž je dekarbonizace 
obtížná; vítá zahájení činnosti aliance pro 
čistý vodík; konstatuje, že EU má 
potenciál zaujmout v oblasti čistého 
vodíku vedoucí postavení; požaduje 
strategické investice do výroby a používání 
čistého vodíku, vytvoření sítě 
infrastruktury, jež jeho používání umožní, 
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a do výzkumu a inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že EU, jejíž podniky a 
občané jsou nuceni přispívat k naplňování 
mimořádně ambiciózních klimatických 
cílů, by měla usilovat o udržitelnost, aniž 
by byly ohroženy konkurenceschopnost a 
dobré socioekonomické podmínky a aniž 
by byly diskriminovány jakékoli 
technologie napomáhající transformaci;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že EU, jejíž podniky a 
občané jsou nuceni přispívat k naplňování 
mimořádně ambiciózních klimatických 
cílů, by měla usilovat o udržitelnost, aniž 
by byly ohroženy konkurenceschopnost a 
dobré socioekonomické podmínky a aniž 
by byly diskriminovány jakékoli 
technologie napomáhající transformaci;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že EU, jejíž podniky a 
občané jsou nuceni přispívat k naplňování 
mimořádně ambiciózních klimatických 
cílů, by měla usilovat o udržitelnost, aniž 
by byly ohroženy konkurenceschopnost a 
dobré socioekonomické podmínky a aniž 
by byly diskriminovány jakékoli 
technologie napomáhající transformaci;

2. zdůrazňuje, že zelená transformace 
jde ruku v ruce se spravedlivou 
transformací, která zajišťuje, aby nikdo 
nebyl opomenut; vyjadřuje svou podporu 
myšlence, aby byly kromě cíle klimatické 
neutrality stanoveny také ambiciózní 
klimatické cíle pro roky 2030 a 2040; 
domnívá se, že by EU měla usilovat o 
udržitelnost a posílit svou 
konkurenceschopnost, přičemž zajistí 
velmi dobré socioekonomické podmínky 
pro všechny a snižování nerovností;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že EU, jejíž podniky a 
občané jsou nuceni přispívat k naplňování 
mimořádně ambiciózních klimatických 
cílů, by měla usilovat o udržitelnost, aniž 
by byly ohroženy konkurenceschopnost a 
dobré socioekonomické podmínky a aniž 
by byly diskriminovány jakékoli 
technologie napomáhající transformaci;

2. zdůrazňuje, že EU by měla 
posilovat své průmyslové a technologické 
kapacity prostřednictvím investic do 
klíčových technologií s cílem zvýšit 
otevřenou strategickou autonomii a 
odolnost a současně zajistit udržitelnost, 
konkurenceschopnost a dobré 
socioekonomické podmínky svých občanů, 
aniž by byl někdo opomenut;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Jutta Paulus
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že EU, jejíž podniky a 
občané jsou nuceni přispívat k naplňování 
mimořádně ambiciózních klimatických 
cílů, by měla usilovat o udržitelnost, aniž 
by byly ohroženy konkurenceschopnost a 
dobré socioekonomické podmínky a aniž 
by byly diskriminovány jakékoli 
technologie napomáhající transformaci;

2. zdůrazňuje, že zachování 
ambiciózních klimatických cílů umístí EU 
na vedoucí pozici v globální transformaci 
a zajistí jí konkurenceschopnost v 
klíčových čistých technologiích a dobré 
socioekonomické podmínky při 
současném respektování možností naší 
planety;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že EU, jejíž podniky a 
občané jsou nuceni přispívat k naplňování 
mimořádně ambiciózních klimatických 
cílů, by měla usilovat o udržitelnost, aniž 
by byly ohroženy konkurenceschopnost a 
dobré socioekonomické podmínky a aniž 
by byly diskriminovány jakékoli 
technologie napomáhající transformaci;

2. zdůrazňuje, že inovační a 
udržitelná reindustrializace by měla 
přispívat k vytváření pracovních míst a 
zajišťovat konkurenceschopnost 
evropského hospodářství a současně být v 
souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu a 
digitální transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. je toho názoru, že strategie 
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zeleného růstu jsou s ohledem na změnu 
klimatu, zhroucení biologické 
rozmanitosti, šíření znečištění a vyčerpání 
některých přírodních zdrojů nedostatečné; 
poukazuje na to, že od roku 1972, kdy 
byla zveřejněna zpráva manželů 
Meadowsových, je zřejmé, že úsilí o 
exponenciální hospodářský růst, a to i v 
případě, že se jedná o zelený růst, může 
vést pouze k překročení biofyzikálních 
mezí naší planety, což pravděpodobně 
povede ke zhroucení stávajících způsobů 
výroby, spotřeby a obchodu; upozorňuje 
na skutečnost, že v rozvinutých zemích 
není od 80. let 20. století hospodářský růst 
spojen se zlepšením dobrých životních 
podmínek obyvatel;

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je třeba přihlížet k 
uzavírání podniků a zvýšení 
nezaměstnanosti, jež budou způsobeny 
průmyslovou transformací, která je nutná 
pro dosažení uhlíkově neutrálního 
hospodářství; v této souvislosti vyzývá 
Komisi a členské státy, aby usnadnily a 
podporovaly rekvalifikaci a zlepšování 
dovedností dotčených pracovníků s cílem 
zvýšit jejich zaměstnatelnost a vybavit je 
tak, aby mohli nastoupit na nová pracovní 
místa;

Or. es

Pozměňovací návrh 91
Alessandra Moretti
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Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že skutečně účinná 
evropská průmyslová strategie a politika 
musí být založena na ambiciózních 
opatřeních a cílech v oblasti klimatu 
vycházejících z právního rámce pro klima 
a poskytovat plán, jak utvářet průmysl 
budoucnosti, kdy budou všechna odvětví 
přispívat k dosažení cíle klimatické 
neutrality co nejdříve, nejpozději však do 
roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. je toho názoru, že Evropská unie 
potřebuje proces reindustrializace, 
modernizace své průmyslové základny, 
posílení vnitřního trhu a vytvoření 
konkurenceschopného rámce pro 
průmysl, včetně účinné strategie pro malé 
a střední podniky, s cílem posílit 
konkurenceschopnost a celosvětové 
vedoucí postavení Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Christophe Hansen

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

2a. vítá zřízení fondu pro 
„spravedlivou transformaci“ v hodnotě 
100 miliard EUR, který zajistí, že bude 
průmyslovým odvětvím, pracovníkům a 
komunitám, jež v boji proti změně klimatu 
ztratí svou konkurenceschopnost, protože 
jsou závislé na fosilních palivech, 
poskytnuta podpora a podniky budou 
moci investovat do udržitelných výrobních 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že orgány EU, členské 
státy, regiony, průmysl a všechny ostatní 
příslušné subjekty by měly spolupracovat 
na vytváření předních trhů v oblasti 
čistých technologií a zajistit, aby evropský 
průmysl zaujal celosvětovou vedoucí 
pozici;

Or. ro

Pozměňovací návrh 95
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. domnívá se, že Zelená dohoda pro 
Evropu navržená Evropskou komisí, cíl 
klimatické neutrality do roku 2050 a cíle 
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pro snížení emisí skleníkových plynů do 
roku 2030, jak je v současné době plánuje 
Komise, jsou zcela nedostatečné a 
nezohledňují závažnost stavu klimatické a 
environmentální nouze, který vyhlásil 
Evropský parlament; zdůrazňuje, že cíl 
klimatické neutrality do roku 2050 nemá 
smysl, pokud nebude zahrnovat dovezené 
emise nutné pro současnou spotřebu EU; 
upozorňuje, že je nutné, aby okamžitě a 
nezvratně klesala uhlíková stopa EU a 
obecněji i zátěž ekosystémů, kterou 
způsobujeme našimi činnostmi; domnívá 
se proto, že průmyslová strategie 
předložená Komisí je zjevně nedostatečná, 
pokud jde o její ambice a nástroje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že všechna odvětví a 
průmyslové hodnotové řetězce, a zejména 
energeticky náročná odvětví, budou hrát 
klíčovou úlohu při plnění cílů Zelené 
dohody pro Evropu prostřednictvím 
snižování své uhlíkové stopy, ale rovněž 
prostřednictvím urychlování transformace 
poskytováním cenově dostupných a 
čistých technologických řešení, rozvíjením 
a vytvářením hodnotových řetězců pro 
ekonomicky životaschopné a udržitelné 
produkty a procesy a vyvíjením nových 
udržitelných obchodních modelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Sunčana Glavak
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Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
výrazně posílila podporu inovací 
usilujících o průmysl neutrální z hlediska 
CO2, využívání průlomových technologií i 
průkopníků v oblasti udržitelného 
podnikání, a to prostřednictvím 
technologicky neutrálního přístupu, a 
současně se vyvarovala zbytečné 
regulační zátěže, zejména pro malé a 
střední podniky, a odstraňovala ji; vyzývá 
v této souvislosti Komisi, aby bezodkladně 
provedla opatření, pobídky a možnosti 
financování oznámené v průmyslové 
strategii;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. domnívá se, že tato transformace 
musí zohlednit stávající technologické 
kapacity a zajistit, aby její cíle byly v 
souladu s jejich rozvojem, aniž by byl 
průmysl nucen plnit cíle, na které není 
připraven;

Or. es

Pozměňovací návrh 99
Manuel Bompard

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

2c. odsuzuje mýtus o úplném oddělení 
růstu od využívání přírodních zdrojů a 
zdůrazňuje, že v EU lze tohoto dosáhnout 
pouze prostřednictvím přemístění 
znečišťující výroby a činností do zemí 
mimo EU, čímž na ně bude přenesena 
zátěž neudržitelného způsobu výroby, 
spotřeby a obchodu; domnívá se, že je 
nezbytně nutná radikální a rychlá změna 
našeho způsobu výroby, spotřeby a 
obchodu; domnívá se, že základem 
takovéto změny by měla být průmyslová 
strategie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. připomíná, že zelená transformace 
by měla být spravedlivá, a to i ze 
sociálního hlediska, a nikdo by při ní 
neměl být opomenut; zdůrazňuje, že 
spravedlivou transformaci a snižování 
nerovností je třeba začleňovat do 
sociálních, hospodářských a 
environmentálních politik na všech 
úrovních; zdůrazňuje, že je důležité 
zajistit ambiciózní financování Fondu pro 
spravedlivou transformaci, který by měl 
zejména přispívat k vytváření udržitelných 
pracovních míst a ke zvyšování kvalifikace 
a k rekvalifikaci pracovníků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 101
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. domnívá se proto, že evropská 
průmyslová strategie musí napomáhat při 
vytváření ekonomického systému, který 
bude slučitelný s devíti mezemi naší 
planety identifikovanými Rockströmem a 
kol.: změnou klimatu, ztrátou biologické 
rozmanitosti, narušením 
biogeochemických cyklů dusíku a fosforu, 
změnami ve využívání půdy, acidifikací 
oceánů, celosvětovým užíváním sladké 
vody, poškozováním stratosférické 
ozonové vrstvy, ukládáním aerosolů do 
atmosféry a vypouštěním nových entit do 
biosféry;

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. zdůrazňuje, že cílem průmyslové 
strategie EU není pouze umožnit 
transformaci energeticky náročných 
průmyslových odvětví, ale také vytvořit 
širší udržitelnou průmyslovou základnu, 
včetně malých a středních podniků, které 
jsou důležitou součástí evropského 
hospodářství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 103
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2e. zdůrazňuje, že tato změna a 
vybudování hospodářského a 
průmyslového systému, který bude 
slučitelný s mezemi naší planety, nesmí 
být prováděny na úkor zranitelných osob, 
ale naopak musí přispívat k neustálému 
zlepšování životních a pracovních 
podmínek lidí; domnívá se proto, že 
průmyslová strategie musí být plně 
věnována naplňování potřeb v oblasti 
rozvoje, kolektivních potřeb a 
individuálních kvalitativních potřeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 104
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 2 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2e. trvá na tom, že průmyslová 
strategie musí rovněž určit způsoby, 
kterými mohou malé a střední podniky 
přispět ke snižování emisí skleníkových 
plynů a k ochraně životního prostředí v 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Manuel Bompard

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

2f. je toho názoru, že potřeby v oblasti 
rozvoje, kolektivní potřeby a individuální 
kvalitativní potřeby by neměly být 
definovány s využitím náhodných tržních 
mechanismů, ale měly by být 
identifikovány prostřednictvím kolektivní 
demokratické diskuse občanů, do níž 
budou zapojeny veřejné orgány, 
demokraticky zvolení zástupci obyvatel, 
organizace producentů, odborové svazy, 
sdružení spotřebitelů, sdružení na 
ochranu životního prostředí, vědecká obec 
a další sdružení; zdůrazňuje, že úlohou 
členských států je plánovat trajektorii této 
změny, která bude kombinovat naplňování 
potřeb s respektováním mezí naší planety;

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2g. domnívá se, že k naplňování 
potřeb budoucích generací, při němž by 
byly respektovány meze naší planety, je 
nutné průběžné řízení zdrojů; domnívá se 
proto, že nezbytným důsledkem 
průmyslové strategie, jejímž cílem je 
změna našeho způsobu výroby, spotřeby a 
obchodu, je demokratické, ekologické a 
sociální plánování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Manuel Bompard
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Návrh stanoviska
Bod 2 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2h. zastává názor, že základním 
pravidlem pro toto demokratické, 
ekologické a sociální plánování by měla 
být povinnost zajistit, aby konečná 
spotřeba EU a výsledná produkce odpadu, 
zejména ze strany evropského průmyslu, 
nepřekročovaly biologickou kapacitu 
ekosystémů poskytovat organické 
materiály a vstřebávat vytvořený odpad s 
využitím stávajících metod řízení a 
těžebních technologií; domnívá se, že 
pouze díky tomuto plánování a tomuto 
základnímu pravidlu bude EU schopna 
dosáhnout nulové environmentální stopy, 
a tak chránit a obnovovat integritu 
ekologických systémů naší planety, 
zejména biologickou rozmanitost a 
přirozené procesy, které zaručují 
zachování života; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v rámci tohoto demokratického, 
ekologického a sociálního plánování 
využívaly nové ukazatele, které budou 
kombinovat devět mezí naší planety 
identifikovaných Rockströmem a kol. s 
environmentální stopou, indexem 
lidského rozvoje, ukazatelem skutečného 
pokroku či indexem sociálního zdraví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2i. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
v rámci tohoto demokratického, 
ekologického a sociálního plánování 
pravidelně vypracovávaly orientační plány 
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vztahující se na pětiletá období, v nichž 
stanoví obecné cíle pro trajektorii, kterou 
bude dodržovat na úrovni EU i členských 
států, aby bylo dosaženo cíle nulové 
environmentální stopy EU; domnívá se, že 
by tyto plány měly být demokraticky 
schvalovány v souladu s ústavními 
pravidly jednotlivých členských států; 
vyzývá členské státy, aby v rámci svých 
plánů a s pomocí Komise vytvořily pro 
každé průmyslové odvětví, v úzké 
spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů, sdruženími 
spotřebitelů a organizacemi na ochranu 
životního prostředí, obecné cíle pro 
výrobu, spotřebu, dovoz a vývoz a pro 
přemístění, modernizaci a dlouhodobé 
zaměření výrobní kapacity;

Or. fr

Pozměňovací návrh 109
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2j. zdůrazňuje, že digitální údaje 
umožňují centrální řízení hodnotových 
řetězců, které jsou čím dál delší a 
komplikovanější; poukazuje na to, že 
digitální monitorování výrobních procesů 
a ekonomických transakcí v reálném čase 
se v podnikání stalo normou; konstatuje 
proto, že ekonomické plánování je 
každodenní realitou; domnívá se, že tato 
plánovací kapacita by tudíž měla být 
využita ve veřejném zájmu a přispívat k 
provádění evropské průmyslové strategie, 
jež je nutná, máme-li se vydat novým 
směrem;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 110
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2k. zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy potřebují silný průmysl a veřejné 
služby, jež odpovídají potřebám obyvatel a 
zaručují vyvážený hospodářský rozvoj 
regionů, tvorbu pracovních míst a sociální 
pokrok pro všechny; upozorňuje, že 
průmysl má zásadní význam pro 
naplňování základních potřeb evropské 
populace; zdůrazňuje, že silná průmyslová 
kapacita, zejména v „tradičních“ 
průmyslových odvětvích, jako je 
ocelářství, je zásadní pro vybudování 
infrastruktury, která je nezbytná pro 
přechod na nový model rozvoje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 l (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2l. domnívá se, že evropská 
průmyslová strategie je současně 
ekologickým imperativem, nástrojem 
sociálního pokroku a nezbytností, má-li 
být zaručena strategická autonomie EU a 
jejích členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 112
Manuel Bompard
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Návrh stanoviska
Bod 2 m (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2m. trvá na tom, že EU a její členské 
státy musí být reindustrializovány, výrobní 
kapacita musí být přemístěna a musí být 
vytvořeno skutečné oběhové hospodářství 
s průmyslovými řetězci, jež budou 
zohledňovat celý životní cyklus výrobků, 
od ekodesignu až po demontáž a recyklaci, 
s cílem valorizovat materiály, přemístit 
výrobu tak, aby se přiblížila místu 
spotřeby, a vyrábět trvanlivé produkty, 
které mohou být opraveny a odpovídají 
potřebám občanů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 n (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2n. zdůrazňuje, že by evropská 
průmyslová strategie měla zajistit, aby se 
průmysl v celé EU rozvíjel společně a 
harmonickým způsobem, v každém 
členském státě byla zachována významná 
průmyslová kapacita a aby se neustále 
zlepšovaly životní a pracovní podmínky 
všech pracovníků; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby evropskou 
průmyslovou strategii pojímaly jako 
nástroj pro využití potenciálu 
doplňkovosti vnitrostátních a regionálních 
výrobních struktur v EU; zdůrazňuje, že 
potenciálem pro doplňkovost jsou rozdíly 
ve skladbě výrobních struktur, které by 
mohly sloužit jako základ pro postupné 
vytváření evropského výrobního systému, 
jenž bude klíčový pro soudržnost a 
strategickou nezávislost EU; domnívá se 
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proto, že by se evropská průmyslová 
strategie měla zaměřit především na 
dosažení tohoto cíle; upozorňuje na to, že 
v minulosti se tohoto potenciálu 
doplňkovosti podařilo využít některým 
odvětvím, např. leteckému a kosmickému 
průmyslu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 114
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 o (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2o. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se při provádění evropské průmyslové 
strategie oprostily od vize průmyslu jako 
sbírky jednotlivých podniků v izolovaných 
odvětvích, a místo toho chápaly průmysl 
jako systém, v němž je hustota vztahů 
mezi subjekty ve výrobním systému 
důležitější než individuální výkon každého 
podniku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 115
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 p (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2p. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prostřednictvím demokratického, 
ekologického a sociálního plánování a v 
rámci širšího oběhového hospodářství 
podporovaly vytvoření průmyslové a 
územní ekologie na úrovni EU; jinými 
slovy je naléhavě vyzývá, aby zaujaly 
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globální pohled na všechny prvky 
průmyslových systémů, přičemž zohlední 
vztahy mezi prvky těchto systémů a 
biosférou; domnívá se, že tento přístup 
založený na průmyslové a územní ekologii 
by měl systematicky přijímat čtyři zásady: 
systematické využívání odpadů, 
minimalizaci ztrát v důsledku plýtvání a 
zamítnutí, dematerializaci výrobků a 
dekarbonizaci energie; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby podporovaly 
rozvoj ekologických průmyslových parků 
v celé EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 116
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 q (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2q. domnívá se, že klíčovým prvkem 
evropské průmyslové strategie musí být 
udržitelné zakotvení činností v regionech s 
cílem podpořit rozvoj výrobních činností a 
současně zmírnit jejich ekologickou 
stopu; zdůrazňuje proto význam politik 
využívání půdy a rozvoje infrastruktury v 
rámci demokratického, ekologického a 
sociálního plánování; zdůrazňuje, že k 
udržitelnému zakotvení odvětví v 
regionech je tudíž nutné vybudovat vysoce 
kvalitní veřejné služby na celém území 
EU, pokud jde o vzdělávání, zdraví, 
výzkum a dopravu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Manuel Bompard
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Návrh stanoviska
Bod 2 r (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2r. vítá velký počet studií a scénářů, 
které prokazují proveditelnost evropského 
systému pro 100% produkci energie z 
obnovitelných zdrojů do roku 20501a; 
domnívá se, že vytvoření takovéhoto 
systému výroby energie má zásadní 
význam pro transformaci evropských 
průmyslových systémů novým směrem a 
že musí být klíčovým cílem evropské 
průmyslové strategie; zdůrazňuje, že je 
naléhavě zapotřebí rozvíjet evropská 
průmyslová odvětví spojená s energií z 
obnovitelných zdrojů; domnívá se, že 
prioritou evropské průmyslové strategie 
musí být rozvoj dekarbonizované výroby 
vodíku a výzkum jeho mnoha 
potenciálních přínosů;
__________________
1a William Zappa, Martin Junginger, 
Machteld van den Broek, ‘Is a 100% 
renewable European power system 
feasible by 2050?’ (Je evropský systém 
100% produkce energie z obnovitelných 
zdrojů do roku 2050 proveditelný?), 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0306261918312790

Or. fr

Pozměňovací návrh 118
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 s (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2s. zdůrazňuje, že rozvoj energie z 
obnovitelných zdrojů a digitální 
ekonomiky bude vyžadovat stále větší 
množství vzácných zemin, vzácných kovů, 
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kritických kovů a obecných kovů; 
upozorňuje, že těžba potřebná pro tento 
vývoj spotřebovává velké množství vody, 
což může konkurovat potřebám místního 
obyvatelstva, zejména v regionech, kde je 
vody nedostatek; zdůrazňuje, že těžební 
činnosti v zemích mimo EU mohou vést k 
akutnímu znečištění ohrožujícímu kvalitu 
vody, ovzduší a půdy a vedoucímu k 
odlesňování a ztrátě biologické 
rozmanitosti; poukazuje na skutečnost, že 
těžební činnosti probíhají zejména v 
rozvojových zemích, kde pracovní normy 
poskytují mnohem nižší ochranu než v 
EU, a že pracovní podmínky v těžebních 
provozech tudíž ohrožují zdraví a životy 
horníků; zdůrazňuje, že znečištění 
způsobené těžbou má přímý dopad na 
prostředky obživy místních obyvatel a 
může je v dlouhodobém horizontu přimět 
k tomu, aby se odstěhovali; poukazuje na 
to, že místní obyvatelstvo trpí nepřímými 
důsledky kontaminace vody, vzduchu a 
půdy, což má zásadní dopad na jejich 
zdraví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 119
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 t (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2t. domnívá se, že dalším cílem 
evropské průmyslové strategie musí být 
nalezení řešení, jak nahradit nebo alespoň 
snížit množství kritických materiálů 
potřebných pro evropský průmysl; 
zdůrazňuje, že v rámci průmyslové 
strategie musí být odpad vnímán jako 
strategický zdroj a že recyklace tohoto 
odpadu může pomoci omezit závislost na 
zahraničních dodavatelích a zmírnit škody 
na životním prostředí; domnívá se proto, 
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že by evropská průmyslová strategie měla 
v plné míře využívat konceptu „urban 
mining“ (získávání hodnotných látek z 
městských odpadů); zdůrazňuje však, že 
toto odvětví má řadu strukturálních 
omezení; je přesvědčen o tom, že Komise a 
členské státy by se v rámci evropské 
průmyslové strategie měly zabývat 
možnostmi přemístění některých těžebních 
činností s cílem zajistit takové sociální a 
environmentální podmínky v těžebním 
odvětví, jež by byly slučitelné s evropskými 
environmentálními a sociálními 
normami; žádá, aby byla pro těžební 
společnosti zavedena povinnost náležité 
péče s cílem zajistit, aby těžba probíhala v 
souladu s environmentálními a sociálními 
normami, jež jsou rovnocenné normám 
platným v EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 120
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 u (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2u. důrazně odsuzuje vývoz toxického 
odpadu vyprodukovaného v EU do 
rozvojových zemí; domnívá se, že by 
průmyslová strategie měla vést k drastické 
změně výrobních postupů a technologií, 
které tento toxický odpad produkují; je 
přesvědčen o tom, že Komise a členské 
státy by se v rámci evropské průmyslové 
strategie měly zabývat možnostmi 
přemístění některých činností v oblasti 
zpracování toxického odpadu, aby byly 
zajištěny takové sociální a 
environmentální podmínky při jeho 
zpracování, jež by byly slučitelné s 
evropskými sociálními a 
environmentálními normami; požaduje, 
aby povinnost náležité péče byla zavedena 
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i pro podniky, jež jsou odpovědné za 
přeshraniční přesuny toxického odpadu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 121
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 v (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2v. je velmi znepokojen téměř 
monopolním postavením Čínské lidové 
republiky, pokud jde o vzácné zeminy a 
kovy; domnívá se, že tato závislost EU na 
Číně není v souladu s imperativem 
strategické autonomie EU a jejích 
členských států; zdůrazňuje, že evropský 
průmysl je obecně velmi závislý na čínské 
průmyslové kapacitě; domnívá se, že Čína 
nemá žádné nepřátelské geostrategické 
záměry vůči EU, ale uskutečňuje 
ofenzivní průmyslovou strategii, jíž se 
odstává mocné podpory ze strany státu; v 
této souvislosti konstatuje, že cílem Číny 
je podporovat využívání vzácných zemin a 
kovů v rámci strategie „Made in China 
2025“ a 13. pětiletého plánu, aby čínské 
odvětví vzácných zemin mohlo uvádět na 
trh zboží s významnou přidanou 
hodnotou; domnívá se, že snížení 
závislosti na Číně a ambicióznější a 
strategičtější evropská průmyslová politika 
by měly být klíčovými cíli evropské 
průmyslové strategie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 122
Manuel Bompard

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

2w. zdůrazňuje, že pandemie COVID-
19 poukázala na dramatické důsledky 
procesu deindustrializace a ztráty velkých 
strategických průmyslových zařízení 
vyrábějících léky a zdravotnické vybavení; 
vzhledem k tomu, že ekonomické strategie 
farmaceutických laboratoří mají za 
následek rostoucí počet slabých míst ve 
farmaceutických výrobních řetězcích; 
odsuzuje skutečnost, že nepřetržité úsilí o 
nižší náklady ze strany farmaceutických 
laboratoří vede k zadávání výroby třetím 
stranám, přičemž účinné látky jsou stále 
více dodávány ze zemí s levnou pracovní 
silou; odsuzuje cíle tohoto hospodářského 
modelu, podle kterého je maximální 
ekonomický zisk ponechán 
farmaceutickým laboratořím a jen jeho 
nepatrná část výrobcům třetích stran, co 
často nepostačuje k zajištění udržitelnosti 
průmyslových a výrobních zařízení; je 
znepokojen skutečností, že rostoucí 
hospodářská a průmyslová nestabilita 
subdodavatelů nutně povede k většímu 
počtu výpadků na trhu s léky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 123
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 x (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2x. požaduje, aby byla za účelem 
zmírnění důsledků nedostatků a 
krátkozrakosti soukromých 
farmaceutických laboratoří provedena 
skutečná průmyslová strategie, jež by 
obnovila farmaceutickou výrobu na 
místní úrovni; domnívá se, že by tato 
evropská průmyslová strategie pro 
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farmaceutický průmysl měla přispět ke 
skutečné strategii v oblasti veřejného 
zdraví, jež by se zaměřovala na zájmy 
pacientů; je znepokojen pokusy 
farmaceutických laboratoří o obnovení 
přemísťování farmaceutické výroby; je 
přesvědčen o tom, že evropským 
podnikům ve farmaceutickém průmyslu 
by veškeré veřejné finance měly být 
poskytovány výměnou za transparentnost 
a sledovatelnost investic, povinnost 
dodávat na evropský trh a dostupné ceny 
léků; zdůrazňuje, že takováto strategie v 
oblasti veřejného zdraví může být účinně 
realizována jen na základě veřejné výroby, 
kterou nebudou kontrolovat pouze členské 
státy, ale také uživatelé systému zdravotní 
péče a zaměstnanci tohoto odvětví; 
naléhavě požaduje, aby se veřejná výroba 
tohoto druhu týkala všech zdravotnických 
výrobků, včetně léků i základních surovin; 
zdůrazňuje, že je třeba zohlednit dopady 
takové výroby na životní prostředí, a 
odsuzuje skutečnost, že země mimo EU, 
zejména země v Asii, jsou jedinými 
oběťmi znečištění způsobeného 
celosvětovou výrobou léků; požaduje, aby 
byly v EU vybudovány výrobní závody, 
které budou šetrnější k životnímu 
prostředí; naléhavě vyzývá členské státy, 
aby znárodnily farmaceutický průmysl a 
společnosti, které potřebují k zajištění své 
autonomie v oblasti zdraví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 y (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2y. opakuje, že zdraví je základním, 
nezcizitelným a všeobecným lidským 
právem; domnívá se proto, že léčivé 
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přípravky jsou pro lidstvo sdíleným 
zdrojem a neměly by být obchodovatelným 
zbožím, jehož použití se zakládá výhradně 
na zisku; odsuzuje praxi farmaceutických 
laboratoří, jež opouštějí všechny léčivé 
přípravky, které již nepovažují za 
dostatečně ziskové, a to i v případě, že se 
jedná o esenciální léčiva, a usilují pouze o 
maximalizaci zisků prostřednictvím 
podávání patentů; poukazuje na to, že 
patenty nejsou synonymem pro inovace; 
zdůrazňuje, že výzkumu, vývoji a výrobě 
se dostává velmi vysoké podpory ze strany 
veřejnosti i charitativních organizací, a že 
rizika a investice jsou tudíž skutečně 
veřejné, zatímco zisky plynoucí z 
neúměrně vysokých cen, které neustále 
rostou, jsou privatizovány a směřují do 
farmaceutických laboratoří; domnívá se 
proto, že systém patentů na léčivé 
přípravky je předem prohranou hrou, jež 
probíhá na úkor veřejných orgánů, 
institucí sociálního zabezpečení, občanů a 
pacientů; upozorňuje, že občané v jejím 
důsledku platí za léčivé přípravky dvakrát, 
a to mimořádně vysoké částky, ať už se 
jedná o podporu na výzkum, nebo o 
proplácení nákladů na léky; domnívá se, 
že občané jsou připravováni o léčivé 
přípravky, které by jim měly náležet;

Or. fr

Pozměňovací návrh 125
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 z (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2z. vyzývá k tomu, aby patenty na 
farmaceutické produkty, postupy nebo 
diagnostické metody podléhaly 
automatickému systému licencování, 
jakmile je to v obecném zájmu, například 
pokud jsou tyto produkty nebo produkty, 
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které byly vyrobeny na základě těchto 
postupů, nebo tyto metody poskytovány 
veřejnosti v nedostatečném množství nebo 
kvalitě nebo za abnormálně vysoké ceny 
nebo pokud je patent využíván za 
podmínek, které jsou v rozporu s obecným 
zájmem; vyzývá k okamžitému odstranění 
doložek o výhradním právu na trhu a 
doložek o výhradním právu na klinické 
údaje, které jsou zakotveny ve 
vnitrostátních a unijních právních 
předpisech; naléhavě vyzývá Komisi a 
členské státy, aby Světové obchodní 
organizaci (WTO) oznámily svůj úmysl 
prohlásit se za způsobilé dovážející členy 
ve smyslu čl. 31 písm. a) Dohody o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS); žádá zákaz 
patentování jakéhokoli výzkumu 
prováděného v souvislosti s onemocněním 
COVID-19 za účelem vývoje testů, 
očkovacích látek, léků, roušek, softwaru, 
diagnostických nebo monitorovacích 
nástrojů s použitím umělé inteligence; 
vyzývá k tomu, aby ceny léků byly 
stanovovány s ohledem na veřejnou 
podporu, kterou farmaceutické laboratoře 
dostávají, na základě specifických prvků, 
jako je původ a cena surovin, a dalších 
výrobních nákladů, jako je doprava;

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 a a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2aa. naléhavě Komisi a členské státy 
žádá, aby provedly průzkum míst, kde se v 
EU nejnověji vyrábějí léčivé přípravky, 
které mají zásadní léčebný význam; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby přijaly 
následující definici léčivých přípravků, 
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které mají zásadní léčebný význam: léčivé 
přípravky nebo třídy léčivých přípravků, 
při jejichž podávání by přerušení léčby 
mohlo ohrozit životně důležitou prognózu 
pacientů v krátkodobém nebo 
střednědobém horizontu nebo by 
znamenalo významnou ztrátu příležitostí 
pro pacienty, pokud jde o závažnost nebo 
potenciální vývoj onemocnění; naléhavě 
Komisi a členské státy vyzývá, aby zavedly 
finanční a správní ochranu léčivých 
přípravků, které mají zásadní léčebný 
význam; žádá Komisi a členské státy, aby 
okamžitě zavedly podmínky pro 
zabezpečení dodávek léčivých přípravků, 
které mají zásadní léčebný význam; vyzývá 
členské státy, aby obnovily výrobu 
léčivých přípravků, které mají zásadní 
léčebný význam a jež jsou v současnosti 
dováženy a nejsou pacientům dodávány 
pravidelně nebo u nichž bylo 
zaznamenáno riziko přerušení dodávek, a 
aby upřednostňovaly taková výrobní 
střediska třetích stran, které již mají 
nezbytnou provozní kapacitu; žádá Komisi 
a členské státy, aby co nejrychleji vytvořily 
jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu, která 
budou schopna vyrábět některé léčivé 
prostředky, které mají zásadní léčebný 
význam a u nichž existuje závažné riziko, 
že jich bude nedostatek; žádá Komisi, aby 
co nejdříve vytvořila evropskou 
strategickou rezervu léčivých prostředků, 
které mají zásadní léčebný význam a u 
nichž existuje závažné riziko, že jich bude 
nedostatek, která by mohla představovat 
zdroj nouzových dodávek pro členské 
státy; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
spolupracovaly se zdravotníky, sdruženími 
pacientů a sdruženími výrobců a 
vypracovaly vyvíjející se seznam léčivých 
prostředků, které mají zásadní léčebný 
význam a u nichž existuje závažné riziko, 
že jich bude nedostatek, s použitím 
monitorovacích ukazatelů, jako je 
předchozí nedostatek, a ukazatelů 
souvisejících s křehkostí výrobního 
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řetězce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 127
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 a b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2ab. vyzývá k tomu, aby byla ve všech 
členských státech i na úrovni EU 
vytvořena veřejná střediska pro léčivé 
přípravky; domnívá se, že tato veřejná 
střediska by měla být spravována 
demokraticky a zcela transparentně, 
správními radami, které by zahrnovaly 
zástupce vnitrostátních zdravotnických 
orgánů a institucí sociálního zabezpečení, 
zástupce odborů v příslušném odvětví, 
sdružení uživatelů veřejných 
zdravotnických systémů, sdružení vědců a 
sdružení parlamentních zástupců;

Or. fr

Pozměňovací návrh 128
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 a c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2ac. domnívá se, že tato veřejná 
střediska pro léčivé přípravky by měla mít 
tyto klíčové úkoly:
a) přemisťovat a organizovat veřejnou 
výrobu léčivých přípravků, účinných 
látek, činidel a diagnostických přístrojů v 
souladu s plánem, na kterém se členské 
státy demokraticky dohodly;
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b) zajišťovat dodávky strategické rezervy 
esenciálních léčiv;
c) zajišťovat, aby vnitrostátní zásoby léčiv 
byly dostatečné k uspokojení jakékoli 
poptávky a aby veřejné výrobní jednotky 
byly schopny dostatečně reagovat na 
náhlé zvýšení poptávky;
d) umožňovat transparentnost při 
financování výzkumu a vývoje a při 
zavádění podmíněnosti do soukromého 
odvětví, které využívá podporu výzkumu 
léčivých přípravků a očkovacích látek;
e) sledovat všechny ceny zdravotnických 
produktů a sdělovat jejich skutečné 
výrobní náklady. U dovážených účinných 
látek musí existovat informace o jejich 
původu;
f) rozšiřovat využívání diagnostických 
platforem;
g) přijímat rozhodnutí o vyvážení léčivých 
prostředků a zdravotnických produktů s 
cílem poskytnout zdravotní pomoc zemím 
mimo EU, které se nacházejí v obtížené 
situaci;
h) zveřejňovat veškeré práce a studie 
týkající se jejich činnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 129
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 a d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2ad. zdůrazňuje, že chemický průmysl 
má zásadní význam pro naplňování řady 
každodenních potřeb a bude i nadále hrát 
klíčovou úlohu při environmentální 
transformaci; zdůrazňuje, že téměř 
všechny produkty a služby používané v 
každodenním životě jsou v určité chvíli 
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ovlivněny chemickým průmyslem nebo na 
něm závisí; zdůrazňuje, že chemický 
průmysl je klíčový pro fungování všech 
dalších odvětví, jako je zpracování plastu 
a gumy, stavebnictví, farmaceutický 
průmysl, metalurgie, výroba obalových 
materiálů, informatika, sklářský průmysl; 
domnívá se tedy, že chemický průmysl má 
strategické postavení; konstatuje, že 
chemický průmysl je i nadále vysoce 
závislý na fosilních zdrojích a zejména na 
ropě a že petrochemický průmysl 
poskytuje dodávky řadě dalších 
chemických odvětví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 130
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 a e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2ae. naléhavě Komisi a členské státy 
vyzývá, aby ve spolupráci s organizacemi 
zastupujícími zaměstnavatele a 
odborovými svazy přijaly všechna 
nezbytná opatření k zajištění přechodu 
výrobních procesů evropského 
chemického průmyslu ke 12 zásadám 
zelené chemie, které definovali chemici P. 
Anastas a J. Warner; zdůrazňuje, že 
zelená chemie se neomezuje pouze na 
rostlinnou chemii; zdůrazňuje, že rozvoj 
biopaliv urychluje odlesňování a vede k 
tomu, že na zemědělské půdě, která byla 
dříve používána k pěstování potravin pro 
lidi nebo pro dobytek, jsou pěstovány 
plodiny pro výrobu biopaliv; zdůrazňuje 
potenciál biologicky inspirované chemie, 
která představuje alternativu ke stávajícím 
průmyslovým procesům; žádá, aby při 
přechodu evropského chemického 
průmyslu na procesy, které více 
zohledňují ochranu zdraví a bezpečnost 
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zaměstnanců, veřejnosti a životního 
prostředí, byly plně zohledněny odborné 
znalosti zaměstnanců, vzhledem k tomu, 
že zaměstnanci mají dobré předpoklady k 
tomu, aby věděli, jak předcházet rizikům, 
kterým jsou vystaveni jako první;

Or. fr

Pozměňovací návrh 131
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 a f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2af. odsuzuje skutečnost, že právní 
předpisy EU o kontrole závažných rizik 
nehody zahrnující nebezpečné látky 
nejsou řádně uplatňovány kvůli 
nedostatkům v inspekci a hodnocení 
podniků; zdůrazňuje, že tyto nedostatky, 
které byly tragicky ilustrovány nehodou v 
podniku Lubrizol ve Francii, jsou 
důsledkem omezení kontrol a návštěv 
podniků kvůli neustále se snižujícímu 
počtu zaměstnanců; zdůrazňuje, že toto 
snižování počtu zaměstnanců vyplývá z 
povinnosti snížit veřejné výdaje, která byla 
zavedena v rámci evropského semestru; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby si vzaly 
veškeré ponaučení z nehody v podniku 
Lubrizol i z krize COVID-19;

Or. fr

Pozměňovací návrh 132
Manuel Bompard

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

2ag. žádá posílené kontroly zařízení 
označených jako „Seveso“ a těch nejvíce 
znečišťujících průmyslových zařízení a to 
s přijetím integrovaného přístupu, který 
odpovídá stávajícímu stavu každého 
zařízení a jeho okolí; zdůrazňuje, že cílem 
těchto kontrol musí být zabránit riziku 
incidentů a nehod, výrazně snížit veškeré 
emise, které ohrožují zdraví a znečišťují 
ovzduší, vodu nebo půdu, zlepšit 
nakládání s odpady, chránit biologickou 
rozmanitost, snížit emise skleníkových 
plynů a zlepšit energetickou účinnost; 
žádá dodržování technických dovedností a 
záruk nezávislosti při kontrole zařízení 
označených jako „Seveso“ ze strany 
vedoucích pracovníků těchto podniků i ze 
strany správních orgánů, a svobodné 
zveřejňování výsledků kontrol a dopadů 
označených zařízení na životní prostředí a 
na zdraví; zdůrazňuje významnou 
součinnost mezi každodenními 
zkušenostmi, které mají zaměstnanci 
příslušných zařízení, inspektorátu práce a 
inspektorátu označených zařízení; žádá, 
aby si inspektorát práce a inspektorát 
označených zařízení mohly vyměňovat 
informace přímo, aniž by správní orgány 
působily jako zprostředkovatelé, a aby oba 
tyto inspektoráty společně prováděly 
neohlášené kontroly na místě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 133
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 a h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2ah. naléhavě žádá, aby operace, které 
jsou zadávány subdodavatelům, byly opět 
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přezkoumány, a aby bylo principiálně 
zakázáno zadávat subdodávky v zařízeních 
označených jako „Seveso“; naléhavě 
žádá, aby vedoucí smluvního podniku 
(nebo uživatel) měl povinnost zabránit 
rizikům v souvislosti s činnostmi, které 
povoluje, a aby nemohl tuto odpovědnost 
přenést na subdodavatelské podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 134
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 a i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2ai. domnívá se, že evropská 
průmyslová strategie by měla pomoci 
zlepšit životní a pracovní podmínky 
pracovníků; domnívá se proto, že 
evropská průmyslová strategie musí v 
rámci demokratického, ekologického a 
sociálního plánování zahrnovat závazné 
cíle k zachování a zlepšení zdraví při 
práci; vyzývá k tomu, aby služby 
pracovního lékařství mohly začít 
preventivně jednat již ve chvíli, kdy se 
práce stane patogenní; domnívá se, že 
metody a výsady služeb pracovního 
lékařství by měly být rozšířeny, stejně jako 
metody a výsady inspektorátu práce; 
vyzývá členské státy, aby prostřednictvím 
svých právních předpisů zaručily 
nezávislost služeb pracovního lékařství a 
inspektorátů práce na zaměstnavatelích a 
správních orgánech s cílem zajistit, aby 
byly účinné při prosazování dodržování 
pracovněprávní předpisů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 135
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 a j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2aj. zdůrazňuje, že řada látek, které 
jsou endokrinními disruptory, je 
používána nebo produkována průmyslem; 
zdůrazňuje, že v pracovním prostředí je 
dotčeno mnoho profesních odvětví, ať už 
při výrobě nebo používání, a zejména 
farmaceutický a chemický průmysl; 
zdůrazňuje, že ve většině případů nejsou 
pracovníci informováni o rizicích, kterým 
jsou vystaveni, a nejsou zavedena 
nezbytná preventivní opatření umožňující 
těmto rizikům předejít; odsuzuje 
skutečnost, že v případě, že je rakovina 
uznána jako nemoc z povolání, všechny 
evropské země obvykle uznají jediného 
původce, přestože vícečetná expozice v 
práci je normou; konstatuje, že nádorová 
onemocnění z povolání se zařazují do 
stejné skupiny jako všechna ostatní 
nádorová onemocnění a nejsou obecně 
označována jako nemoci z povolání; 
odsuzuje skutečnost, že analýza distribuce 
nákladů na nádorová onemocnění z 
povolání mezi jednotlivé zúčastněné 
strany ukazuje, že téměř všechny náklady 
nesou pracovníci a jejich rodiny; 
konstatuje, že nádorová onemocnění z 
povolání jsou spojena s mimořádně 
vysokými náklady pro pracovníky, 
zaměstnavatele a systémy sociálního 
zabezpečení jednotlivých členských států; 
žádá, aby v rámci demokratického, 
ekologického a sociálního plánování byly 
předem stanoveny cíle pro ochranu zdraví 
pracovníků, kterých je třeba dosáhnout na 
základě kvantitativního modelu, který 
propojuje určitou úroveň rizika rakoviny s 
úrovní expozice; vyzývá k zavedení 
systémů dohledu, které umožní, aby 
všichni lidé, kteří byly v nějaké fázi své 
pracovní dráhy vystaveni karcinogenům, 
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mohly tyto systémy dohledu využívat po 
celý svůj život;

Or. fr

Pozměňovací návrh 136
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 a k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2ak. konstatuje, že úspěšná průmyslová 
strategie spočívá především v 
dovednostech pracovníků, a vyžaduje, aby 
jejich životní a pracovní podmínky byly 
neustále zlepšovány; odsuzuje politický 
diskurz, který úspěšnou průmyslovou 
strategii vnímá především jako otázku 
hospodářské soutěže a považuje pracovní 
sílu za náklad; konstatuje, že podniky 
samy o sobě neinovují, inovují pracovníci, 
kteří v nich pracují; domnívá se proto, že 
práce je poskytování individuálních a 
kolektivních dovedností, bez nichž 
nedochází k žádné inovace; naléhavě 
proto vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly regulační rámec, který plně 
oceňuje dovednosti pracovníků; 
zdůrazňuje, že úspěchu evropské 
průmyslové strategie a posunu směrem k 
ekologii nemůže být dosaženo, pokud ve 
všech členských státech nebudou existovat 
profesní dráhy, na něž se vztahuje 
vzdělávací systém a které budou veřejné, 
bezplatné, vysoce kvalitní a rovnoměrně 
rozprostřené mezi regiony; vyzývá členské 
státy, aby uznávaly právo zaměstnanců 
pokračovat v odborném vzdělávání a 
celoživotním učení a aby toto právo 
účinně zajišťovaly;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 137
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 a l (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2al. zdůrazňuje, v souvislosti s 
evropskou průmyslovou strategií, potřebu 
sociálního dialogu, s cílem zajistit 
spravedlivou transformaci pro pracovníky 
v souladu se zaváděním umělé inteligence 
a automatizací činností, zejména 
prostřednictvím programů celoživotního 
aktivního učení, podpory jednotlivců 
postižených ztrátou pracovního místa a 
přístupu k novým příležitostem na trhu 
práce; zdůrazňuje, že firmy by také měly 
investovat do odborné přípravy a 
rekvalifikace stávajících pracovníků s 
cílem naplnit jejich potřeby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 138
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 a m (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2am.  zdůrazňuje, že evropská 
průmyslová strategie povede k častějšímu 
vývoji algoritmů a strojů, které budou 
schopny se učit a vyvíjet se; zdůrazňuje, že 
tyto algoritmy a stroje by měly být od 
samého počátku koncipovány 
transparentním a respektujícím způsobem 
a že by měla být věnována zvláštní 
pozornost jejich dopadům na fyzické a 
duševní zdraví pracovníků; zdůrazňuje, že 
by pracovníci měli mít právo na vysvětlení 
rozhodnutí přijímaných algoritmy, aby se 
tak omezila nejistota a netransparentnost, 
které jsou pro pracovníky z dlouhodobého 
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hlediska škodlivé; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby za tímto účelem vydaly právní 
předpisy; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila legislativní podnět týkající se 
pracovníků najímaných na jednotlivé 
úkoly prostřednictvím platforem, který by 
jim poskytl právní ochranu, jež je 
nezbytná pro jejich fyzické a duševní 
zdraví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 139
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 a n (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2an. je znepokojen bezprecedentním 
počtem nezaměstnaných v Evropě po krizi 
způsobené pandemií COVID-19; domnívá 
se, že evropská průmyslová strategie a 
přemístění výroby představují nejlepší 
způsob pro dosažení plné a produktivní 
zaměstnanosti a důstojné práce, což je 
osmý cíl udržitelného rozvoje; zdůrazňuje, 
že snížení pracovní doby by mohlo v 
Evropě vytvořit miliony pracovních míst; 
upozorňuje na studii OECD, která 
zdůrazňuje, že automatizace může 
společnosti poskytnout možnost omezit 
počet odpracovaných hodin a zlepšit tak 
životní podmínky a zdraví pracovníků1a; 
zdůrazňuje, že navýšení hodinové 
produktivity je přímo spojeno se 
zkrácením pracovní doby, zejména díky 
jejím prospěšným dopadům na životní 
podmínky pracovníků a jejich fyzické a 
duševní zdraví; zdůrazňuje, že podle 
švédského ekonoma Jonase Nässena by 
zkrácení pracovní doby o 1 % vedlo k 
průměrnému snížení spotřeby energie a 
emisí skleníkových plynů o 0,8%1b; 
zdůrazňuje, že řada dalších vědeckých 
studií prokázala silnou korelaci mezi 
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pracovní dobou a dopady na životní 
prostředí a že v zemích, kde byla zkrácena 
pracovní doba, došlo k výraznému 
zlepšení environmentálních ukazatelů1c; z 
těchto důvodů členské státy vyzývá, aby 
zavedly zákonný týdenní limit 32 hodin 
týdně pro všechny pracovníky;
__________________
1a OECD (2016) „Automation and 
independent work in a digital economy“ 
(https://www.oecd.org/els/emp/Policy brief 
- Automation and Independent Work in a 
Digital Economy.pdf)
1b Nässén, J., & Larsson, J. (2015). Would 
shorter working time reduce greenhouse 
gas emissions? An analysis of time use 
and consumption in Swedish households. 
Environment and Planning C: 
Government and Policy, 33(4), 726–745. 
(https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.
1068/c12239#articleCitationDownloadCo
ntainer)
1c King, Lewis C. & van den Bergh, 
Jeroen C.J.M., 2017. ‘Worktime 
Reduction as a Solution to Climate 
Change: Five Scenarios Compared for the 
UK,’ Ecological Economics, Elsevier, vol. 
132(C), strany 124-134 
(https://ideas.repec.org/a/eee/ecolec/v132y
2017icp124-134.html)

Or. fr

Pozměňovací návrh 140
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 2 a o (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2ao. odsuzuje stále rozšířenější 
využívání subdodávek v průmyslu, k 
němuž dochází ve velké míře; zdůrazňuje, 
že cílem strategie subdodávek je 
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externalizovat průmyslová, obchodní, 
zdravotní, bezpečnostní, mzdová a sociální 
rizika tím, že je odpovědnost přesunuta na 
subdodavatele nebo na zaměstnance; 
zdůrazňuje, že mzdy a podmínky 
subdodavatelů nejsou obvykle tak dobré 
jako podmínky kmenových zaměstnanců; 
zdůrazňuje, že proces zadávání 
subdodávek vytváří tlak na mzdy a vede k 
nestabilitě a nejistotě v práci; zdůrazňuje, 
že pracovní podmínky subdodavatelů jsou 
obzvláště špatné a že právo těchto 
pracovníků na zdraví a bezpečnost často 
nejsou dodržovány; žádá kmenové firmy, 
a konkrétně ty, které využívají 
poskytovatelů služeb, kteří jsou 
subdodavateli, aby nesly sociální i právní 
odpovědnost za povinnosti vyplývající z 
tohoto vztahu, pokud jde o pracovní 
podmínky a podmínky v oblasti 
bezpečnosti, rovného zacházení, 
zaměstnanosti, odborného vzdělávání a 
organizace pracovní doby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 141
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. požaduje ucelenou politiku EU, 
která zabrání zdvojování opatření a zlepší 
provádění stávajících právních předpisů, a 
zjednodušení financování z prostředků 
EU, zejména s ohledem na obtíže, s nimiž 
se potýkají MSP a mikropodniky;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 142
Mick Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard



AM\1209274CS.docx 81/131 PE654.051v01-00

CS

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. požaduje ucelenou politiku EU, 
která zabrání zdvojování opatření a zlepší 
provádění stávajících právních předpisů, a 
zjednodušení financování z prostředků 
EU, zejména s ohledem na obtíže, s nimiž 
se potýkají MSP a mikropodniky;

3. požaduje úplný soulad všech 
politik EU s klimatickými a 
environmentálními cíli a vybízí k 
nezbytnému přezkumu právních předpisů, 
aby bylo tohoto souladu dosaženo; vyzývá 
k lepšímu prosazování stávajících právních 
předpisů, aby se zajistilo úplné provádění 
právních předpisů v oblasti klimatu a 
životního prostředí; vyzývá k tomu, aby 
finanční prostředky EU při oživení 
přispívaly k cílům v oblasti klimatu a 
životního prostředí, a uvědomuje si obtíže, 
s nimiž se potýkají MSP a mikropodniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. požaduje ucelenou politiku EU, 
která zabrání zdvojování opatření a zlepší 
provádění stávajících právních předpisů, a 
zjednodušení financování z prostředků 
EU, zejména s ohledem na obtíže, s nimiž 
se potýkají MSP a mikropodniky;

3. zdůrazňuje, že politiky EU by měly 
být mezi jednotlivými odvětvími 
koherentní a měly by se snažit zabránit 
zdvojování opatření a podporovat 
součinnost; zdůrazňuje význam 
začleňování otázek klimatu a životního 
prostředí do všech odvětví politik; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily 
správné uplatňování a účinné provádění 
stávajících právních předpisů; domnívá 
se, že přístup k finančním prostředkům 
EU by měl být usnadněn zejména pro 
MSP;

Or. en
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Pozměňovací návrh 144
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. požaduje ucelenou politiku EU, 
která zabrání zdvojování opatření a zlepší 
provádění stávajících právních předpisů, a 
zjednodušení financování z prostředků EU, 
zejména s ohledem na obtíže, s nimiž se 
potýkají MSP a mikropodniky;

3. požaduje ucelenou a 
koordinovanou politiku EU, která zabrání 
zdvojování opatření a zlepší provádění 
stávajících právních předpisů, a 
zjednodušení financování z prostředků EU 
i další součinnost mezi evropskými 
strukturálními a investičními fondy a 
programy EU s cílem podpořit MSP a 
mikropodniky při přechodu k 
odolnějšímu, zelenějšímu a digitálnějšímu 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. požaduje ucelenou politiku EU, 
která zabrání zdvojování opatření a zlepší 
provádění stávajících právních předpisů, a 
zjednodušení financování z prostředků 
EU, zejména s ohledem na obtíže, s nimiž 
se potýkají MSP a mikropodniky;

3. požaduje ucelenou politiku EU a 
plné provádění stávajících právních 
předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Manuel Bompard

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

3a. zdůrazňuje, že podle nedávných 
odhadů by stabilizace oteplování klimatu 
na všech úrovních sjednaných v Pařížské 
dohodě vyžadovala, aby země G20 
investovaly do konce století mezi 16 000 a 
103 000 miliardami USD; zdůrazňuje, že 
každoroční náklady na nečinnost se pro 
globální hospodářství odhadují na 1875 a 
10 000 miliard USD; domnívá se proto, že 
náklady na nečinnost nebo na pozdní 
opatření jsou mnohem vyšší než náklady 
na včasná opatření;

Or. fr

Pozměňovací návrh 147
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že evropská 
průmyslová strategie by také měla zajistit 
poskytování jasných, komplexních a 
snadno dostupných informací o stavu 
evropského průmyslu, zejména všech 
informací, které jsou relevantní pro 
pochopení zdravotních a 
environmentálních dopadů průmyslové 
produkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos

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

3a. uznává význam mechanismu pro 
spravedlivou transformaci pro podporu 
nejvíce dotčených regionů a pracovníků 
při přechodu ke klimaticky neutrálnímu 
hospodářství a pro zmírnění 
socioekonomického dopadu 
transformace; vítá návrh na zvýšení 
rozpočtu Fondu pro spravedlivou 
transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vítá iniciativu Komise na rozšíření 
center pro digitální inovace na všechny 
evropské regiony, což by malým a 
středním podnikům umožnilo integrovat 
digitální inovace a vytvářet tak 
dobrovolnické a školící příležitosti v 
oblasti digitálních technologií; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 150
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam ekologického 
hesla Zelené dohody pro Evropu, tj. 
zásadu „neškodit“, a domnívá se, že tato 
zásada musí mít v průmyslové politice EU 
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ústřední význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. domnívá se, s ohledem na 
investice, které jsou nezbytné k přechodu 
na novou cestu a k provedení průmyslové 
strategie, která tento přechod podpoří, že 
by Komise měla okamžitě přezkoumat své 
pokyny ke státní podpoře; zdůrazňuje, že v 
květnu 2012 Komise zveřejnila sdělení o 
modernizaci státní podpory s cílem 
zjednodušit posuzování podpory 
„zaměřené na odstranění zjištěných 
případů selhání trhu a na cíle společného 
zájmu“; domnívá, že úspěch ekologického 
přechodu i průmyslové strategie, na níž je 
založen, představuje cíl společného zájmu; 
zdůrazňuje, že podle několika vědeckých 
studií je „změna klimatu největším a 
nejrozsáhlejším selháním trhu, k němuž 
kdy došlo1a, dále zdůrazňuje, že v roce 
2014 Komise přijala pokyny pro státní 
podporu v oblasti životního prostředí a 
energetiky; naléhavě Komisi vyzývá, aby s 
ohledem na tyto skutečnosti navrhla 
přezkum své politiky v oblasti státní 
podpory, aby bylo možné poskytovat státní 
podporu na přemisťování, rozšiřování a 
modernizaci výroby v některých 
průmyslových odvětvích, jež členské státy 
v rámci demokratického, ekologického a 
sociálního plánování uznají za strategická 
pro přechod na novou cestu;
__________________
1a Stern, Nicholas, Stern review on The 
Economics of Climate Change, Executive 
Summary, London, HM Treasury, 2006, 
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s. 1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 152
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá k ambicióznímu 
začleňování otázek klimatu a biologické 
rozmanitosti do příštího VFR s cílem 
podpořit dekarbonizaci evropských 
společenství a hospodářství i ochranu a 
obnovení biologické rozmanitosti; 
považuje za důležité, aby byla udržitelnost 
podporována v celém výrobním řetězci 
prostřednictvím zdrojů veřejného i 
soukromého financování; dále 
zdůrazňuje, že je důležité investovat do 
klimatu a prověřování biologické 
rozmanitosti, včetně financí z VFR a 
plánu na podporu oživení, a současně 
zajistit, aby finanční prostředky Unie 
nebyly používány způsobem, který by byl v 
rozporu s jejími klimatickými nebo 
environmentálními cíli; vyzývá členské 
státy, aby do roku 2020 postupně zrušily 
všechny přímé i nepřímé dotace na fosilní 
paliva a splnily tak závazky EU v oblasti 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Mick Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard

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

3b. zdůrazňuje, že je důležité řešit 
výzvy vyplývající ze styčných ploch mezi 
právními předpisy týkajícími se výrobků, 
chemických přípravků a odpadu a 
skutečně oběhovým hospodářstvím; 
domnívá se, že průmyslová strategie EU 
musí jít ruku v ruce s oběhovým 
hospodářství a být klíčovým prvkem v úsilí 
EU o dosažení skutečně oběhového 
hospodářství; konstatuje, že průmyslové 
odvětví patří k těm, kde je zavádění zásad 
oběhovosti velmi složité, a očekává, že 
průmyslová strategie spolu s novým 
akčním plánem pro oběhové hospodářství 
tento přechod urychlí;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. domnívá se, že naprostá většina 
veřejných dluhů členských států je 
nezákonná, protože se většinou jedná o 
důsledek nepovedeného vyrovnání ze 
strany finančních institucí během krize z 
roku 2008 a pandemie COVID-19; 
domnívá se, že ve stávajícím rámci Smluv 
je možné členské státy tohoto břemene 
zprostit; naléhavě žádá Evropskou 
centrální banku, aby dluhy členských 
států držené evropským systémem 
centrálních bank byly přeměněny ve věčné 
dluhopisy s nulovou kupónovou sazbou;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 155
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá předvídatelný rámec práv 
duševního vlastnictví, který je klíčovou 
pobídkou k investicím a inovativním 
řešením, jež přispívají zejména ke 
snižování GHG1;

vypouští se

__________________
1 Emise skleníkových plynů

Or. fr

Pozměňovací návrh 156
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá předvídatelný rámec práv 
duševního vlastnictví, který je klíčovou 
pobídkou k investicím a inovativním 
řešením, jež přispívají zejména ke 
snižování GHG1;

vypouští se

__________________
1 Emise skleníkových plynů

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá předvídatelný rámec práv 
duševního vlastnictví, který je klíčovou 
pobídkou k investicím a inovativním 
řešením, jež přispívají zejména ke 
snižování GHG1;

4. žádá jednotné dodatkové ochranné 
osvědčení, které by zajišťovalo 
rovnocennou ochranu duševního 
vlastnictví pro inovativní farmaceutické 
přípravky v celé EU a zároveň by zajistilo 
právo producentů generických léčiv 
vyrábět pro třetí země, kde dodatková 
ochrana již vypršela, a zajistilo vstup 
generických a biologicky podobných 
léčivých přípravků na trh Unie již první 
den po vypršení platnosti příslušného 
dodatkového ochranného osvědčení;

__________________

1 Emise skleníkových plynů

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Susana Solís Pérez, Ulrike Müller, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá předvídatelný rámec práv 
duševního vlastnictví, který je klíčovou 
pobídkou k investicím a inovativním 
řešením, jež přispívají zejména ke 
snižování GHG1;

4. uznává, že silný rámec práv 
duševního vlastnictví je klíčovým faktorem 
podporujícím evropskou 
konkurenceschopnost; vyzývá k posílení a 
účinnému prosazování tohoto rámce, 
který je klíčový pro konkurenceschopnost, 
zachování technologické autonomie, 
pobízení k investicím a podpoře 
udržitelných a inovativních řešení;

__________________

1 Emise skleníkových plynů

Or. en
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Pozměňovací návrh 159
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá předvídatelný rámec práv 
duševního vlastnictví, který je klíčovou 
pobídkou k investicím a inovativním 
řešením, jež přispívají zejména ke 
snižování GHG1;

4. žádá předvídatelný regulační 
rámec, který je klíčovou pobídkou k 
investicím a inovativním řešením, jež 
přispívají zejména ke snižování GHG1;

__________________ __________________
1 Emise skleníkových plynů 1 Emise skleníkových plynů

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily obnovu svrchovanosti Evropy v 
oblasti zdraví a místní výroby 
farmaceutických přípravků, zejména 
pokud jde o tzv. základní a strategické 
léčivé přípravky, které určí a stanoví 
orgány veřejné moci na úrovni EU v úzké 
spolupráci s členskými státy, a aby 
zachovaly atraktivní ekosystém pro 
výzkum a vývoj ve farmaceutickém 
průmyslu; zdůrazňuje, že strategie by 
měla výrobce povzbuzovat, aby do Evropy 
přemisťovali výrobu farmakologicky 
účinných látek, léčivých přípravků a 
molekul, obalů i distribuci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 161
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je zásadní, aby v 
průmyslových odvětvích existovalo 
vyváženější zastoupení mužů a žen, a 
konkrétně, aby ženy byly povzbuzovány ke 
studiu přírodních věd, technologie, 
strojírenství a matematiky, k pracovní 
dráze v oblasti technologií a k investování 
do digitálních dovedností, čímž by se 
zlepšilo vyvážené zastoupení žen a mužů, 
pokud jde o zakládání a vedení podniků;

Or. ro

Pozměňovací návrh 162
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby zachovala 
dynamický farmaceutický průmysl 
založený na výzkumu; trvá na tom, že 
opatření navrhovaná v nadcházející 
farmaceutické strategii Komise by měla 
být uvedena do souladu s průmyslovou 
strategií a měla by být zaměřena na 
zajištění toho, aby Evropa byla i nadále 
inovátorem a světovou velmocí ve výrobě 
léčivých přípravků a účinných látek;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Mick Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard
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Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že Zelená dohoda pro 
Evropu musí vytvářet nová ekologická 
pracovní místa, a to jak průmyslu, tak v 
dalších oblastech; vyzývá k posílení práv 
pracovníků, což je nezbytná podmínka pro 
nová ekologická pracovní místa, která 
zlepší kvalitu života a přispějí k ekologické 
transformaci; 

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. očekává, že před přezkumem 
politických cílů EU v oblasti klimatu a 
životního prostředí do roku 2030 a po roce 
2030 předloží Komise důkladné posouzení 
dopadu rozčleněné podle jednotlivých 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby formalizovala 
proces, jehož prostřednictvím jsou 
nízkouhlíkové technologie poskytovány 
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rozvojovým zemím za přijatelnou cenu;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. připomíná, že každá iniciativa na 
obnovu evropské svrchovanosti v oblasti 
zdraví a místní výroby farmaceutických 
přípravků by měla zahrnovat veřejné 
záruky, jako je transparentnost ohledně 
veřejných příspěvků a ustanovení o 
přístupnosti a cenové dostupnosti 
vyrobených léčivých přípravků, aby se 
zajistilo, že budou také dostupné za 
spravedlivou cenu;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily jedno nebo několik neziskových 
evropských farmaceutických zařízení 
působících ve veřejném zájmu s cílem 
řešit problém nedostatku léčivých 
přípravků a přispět k dostupnosti léčivých 
přípravků na trzích jednotlivých 
členských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 168
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nutné zajistit 
spravedlivé podmínky na celosvětové 
úrovni; žádá revizi systému ETS2 a 
mechanismu CBAM s cílem umožnit 
inteligentní relokalizaci a zkrácení 
hodnotových řetězců a zabránit úniku 
uhlíku;

vypouští se

__________________
2 Systém EU pro obchodování s emisemi

Or. fr

Pozměňovací návrh 169
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nutné zajistit 
spravedlivé podmínky na celosvětové 
úrovni; žádá revizi systému ETS2 a 
mechanismu CBAM3 s cílem umožnit 
inteligentní relokalizaci a zkrácení 
hodnotových řetězců a zabránit úniku 
uhlíku;

vypouští se

__________________
2 Systém EU pro obchodování s emisemi
3 Mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích

Or. en
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Pozměňovací návrh 170
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nutné zajistit 
spravedlivé podmínky na celosvětové 
úrovni; žádá revizi systému ETS2 a 
mechanismu CBAM3 s cílem umožnit 
inteligentní relokalizaci a zkrácení 
hodnotových řetězců a zabránit úniku 
uhlíku;

5. zdůrazňuje, že je nutné zajistit 
spravedlivé podmínky na celosvětové 
úrovni; vyzývá Komisi, aby s cílem zajistit 
rovné podmínky vyhodnotila zavedení 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích, který by byl v souladu s WTO, 
založeného na hloubkovém posouzení 
dopadu a začleněného do naší průmyslové 
strategie, čímž vznikne pobídka pro 
průmyslová odvětví k výrobě čistých a 
konkurenceschopných produktů a k 
bránění úniku uhlíku, aniž by byly 
ohroženy obchodní příležitosti;

__________________

2 Systém EU pro obchodování s emisemi
3 Mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nutné zajistit 
spravedlivé podmínky na celosvětové 
úrovni; žádá revizi systému ETS2 a 
mechanismu CBAM3 s cílem umožnit 
inteligentní relokalizaci a zkrácení 
hodnotových řetězců a zabránit úniku 
uhlíku;

5. zdůrazňuje, že je nutné zajistit 
spravedlivé podmínky na celosvětové 
úrovni; žádá revizi systému ETS2 v 
souladu se zpřísněnými cíli v oblasti 
klimatu; zdůrazňuje, že je především 
zapotřebí zvýšit lineární redukční 
koeficient a omezit bezplatné přidělování 
povolenek s cílem zohlednit technický 
pokrok; zdůrazňuje úlohu CBAM3 při 
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bránění úniku uhlíku;

__________________ __________________
2 Systém EU pro obchodování s emisemi 2 Systém EU pro obchodování s emisemi
3 Mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích

3 Mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nutné zajistit 
spravedlivé podmínky na celosvětové 
úrovni; žádá revizi systému ETS2 a 
mechanismu CBAM3 s cílem umožnit 
inteligentní relokalizaci a zkrácení 
hodnotových řetězců a zabránit úniku 
uhlíku;

5. zdůrazňuje, že je nutné zajistit 
spravedlivé podmínky na celosvětové 
úrovni; žádá revizi systému ETS2 a 
mechanismu CBAM3 s cílem umožnit 
inteligentní relokalizaci a zkrácení 
hodnotových řetězců a zabránit úniku 
uhlíku a zároveň zachovat hospodářské 
pobídky pro ekologickou transformaci a 
podporu trhu s nízkouhlíkovým zbožím;

__________________ __________________
2 Systém EU pro obchodování s emisemi 2 Systém EU pro obchodování s emisemi
3 Mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích

3 Mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nutné zajistit 
spravedlivé podmínky na celosvětové 

5. zdůrazňuje, že je nutné zajistit 
spravedlivé podmínky na celosvětové 
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úrovni; žádá revizi systému ETS2 a 
mechanismu CBAM3 s cílem umožnit 
inteligentní relokalizaci a zkrácení 
hodnotových řetězců a zabránit úniku 
uhlíku;

úrovni; žádá revizi systému ETS2 s 
ohledem na zrychlující se klimatickou 
krizi a na snižování nákladů na energii z 
obnovitelných zdrojů a mechanismu 
CBAM3 s cílem umožnit inteligentní 
relokalizaci a zkrácení hodnotových 
řetězců a zabránit úniku uhlíku;

__________________ __________________
2 Systém EU pro obchodování s emisemi 2 Systém EU pro obchodování s emisemi
3 Mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích

3 Mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že cíle EU v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů jsou 
jednostranné, pokud nezohledňují emise 
vzniklé v zahraničí při výrobě dováženého 
zboží a služeb; je znepokojen tím, že 
nezohledňování dovážených emisí má 
vyrovnávací účinek, jelikož emise v EU 
uměle klesají v důsledku přesunu emisí do 
zemí mimo EU, k čemuž došlo v důsledku 
přemístění průmyslové činnosti; domnívá 
se tedy, že politika reindustrializace EU je 
jak ekologickou politikou, tak politikou 
umožňující dosáhnout strategické 
autonomie, jelikož umožňuje lepší 
zapojení EU do snižování své uhlíkové 
stopy, zejména zkrácením hodnotových 
řetězců a udržováním výrobní kapacity, 
která je klíčová k dosažení úspěšného 
přechodu na novou cestu; vyzývá Komisi, 
aby do 30. června 2021 předložila 
mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích a jakékoli další opatření, které 
považuje za nezbytné k zajištění toho, aby 
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se emise skleníkových plynů spojené se 
zbožím a službami dováženými do EU a 
emise spojené s leteckou a námořní 
dopravou do EU nadále nezvyšovaly a aby 
se snižovaly stejným tempem jako ostatní 
emise EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 175
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá k regulačnímu přístupu 
k emisím z průmyslu, v souladu 
s teplotním cílem ve výši 1,5 stupňů 
zakotveným v Pařížské dohodě, která 
stanoví závazné cíle a plány pro dosažení 
těchto cílů v průmyslu; je přesvědčen, že 
systém EU pro obchodování s emisemi 
zbrzdil řešení průmyslových emisí v EU, 
a vyzývá k jeho zrušení;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá v této souvislosti zřízení 
strategického investičního nástroje 
navrženého v rámci balíčku ozdravných 
opatření a domnívá se, že by mohl být 
doplněn fondem pro diverzifikaci 
strategických dodavatelských řetězců 
s cílem snížit nadměrnou závislost na 
jednotlivých dodavatelích a aktivně 
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podporovat podniky při diverzifikaci 
produkce ve strategických odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh legislativního aktu, který 
zavede požadavek vůči podnikům sídlícím 
nebo působícím v Unii, aby vypracovaly 
a účinně prováděly veřejný plán řádné 
péče v oblasti klimatu a životního 
prostředí; domnívá se, že takovéto plány 
musí v souladu se spolehlivou a vědecky 
podloženou metodikou stanovit přímé 
a nepřímé emise skleníkových plynů 
rozsahu1, rozsahu 2 a rozsahu 3, které 
vypouštějí podniky mimo území Unie, 
určit trajektorii snižování těchto emisí 
slučitelnou s dodržováním dlouhodobého 
teplotního cíle zakotveného v článku 2 
Pařížské dohody a stanovit vhodné 
prostředky, s nimiž podnik plánuje tohoto 
cíle dosáhnout; vyzývá k tomu, aby tyto 
plány obsahovaly přiměřená opatření 
týkající se povinnosti řádné péče s cílem 
zjišťovat rizika a předcházet závažnému 
poškození ekosystémů a porušování 
lidských práv; žádá, aby byl stanoven 
účinný právní prostředek, jenž by se 
využíval vůči dotčeným podnikům 
v případě, že nedodrží svou povinnost 
vypracovat a účinně provádět plány 
týkající se povinnosti řádné péče v oblasti 
klimatu a životního prostředí; žádá dále, 
aby byla pro soudy zavedena možnost 
ukládat pokuty podnikům, které porušují 
svou povinnost vypracovat a účinně 
provádět plány týkající se povinnosti 
řádné péče v oblasti klimatu a životního 
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prostředí; žádá, aby tyto pokuty vycházely 
z ročního obratu nebo dividend dotčených 
podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 178
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k lepší koordinaci FTAs4 s 
cílem sjednotit politiky v oblasti obchodu, 
cel, dozoru nad trhem a průmyslu; žádá, 
aby u dovážených výrobků bylo prioritou 
zejména uplatňování předpisů EU v 
oblasti bezpečnosti výrobků.

vypouští se

__________________
4 Dohody o volném obchodu

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k lepší koordinaci FTAs4 s 
cílem sjednotit politiky v oblasti obchodu, 
cel, dozoru nad trhem a průmyslu; žádá, 
aby u dovážených výrobků bylo prioritou 
zejména uplatňování předpisů EU v 
oblasti bezpečnosti výrobků.

6. vyzývá k provádění nové obchodní 
politiky EU založené na vlastním kapitálu, 
svrchované rovnosti, vzájemné závislosti 
a společném rozvoji; naléhavě vyzývá 
k tomu, aby tato nová obchodní politika 
byla v souladu s mezinárodními právními 
předpisy v oblasti lidských práv 
a s mezinárodními pracovními standardy, 
které uznává Mezinárodní organizace 
práce (MOP), a se směřováním Pařížské 
dohody, jejímž cílem je omezit nárůst 
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teploty na 1,5°C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí; domnívá se, že by 
tato nová obchodní politika měla pomoci 
dosáhnout plné a produktivní 
zaměstnanosti v EU a u jejích obchodních 
partnerů a zachovat ji a zajistit udržitelný 
průmyslový rozvoj těchto partnerů, zvláště 
rozvojových zemí;

__________________

4 Dohody o volném obchodu

Or. fr

Pozměňovací návrh 180
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k lepší koordinaci FTAs4 s 
cílem sjednotit politiky v oblasti obchodu, 
cel, dozoru nad trhem a průmyslu; žádá, 
aby u dovážených výrobků bylo prioritou 
zejména uplatňování předpisů EU v 
oblasti bezpečnosti výrobků.

6. vyzývá k lepší koordinaci mezi 
ustanoveními dohod o volném obchodu4 
a průmyslovou politikou EU; naléhavě 
vyzývá k urychlené modernizaci předpisů 
EU v oblasti bezpečnosti výrobků 
a k odolnější politice v oblasti cel a dozoru 
nad trhem; trvá na tom, aby se celní 
kontroly v celé EU řídily stejnými 
normami, a to prostřednictvím přímého 
jednotného mechanismu celní kontroly, 
v koordinaci s členskými státy a v plném 
souladu se zásadou subsidiarity;

__________________ __________________
4 Dohody o volném obchodu 4 Dohoda o volném obchodu

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k lepší koordinaci FTAs4 s 
cílem sjednotit politiky v oblasti obchodu, 
cel, dozoru nad trhem a průmyslu; žádá, 
aby u dovážených výrobků bylo prioritou 
zejména uplatňování předpisů EU v oblasti 
bezpečnosti výrobků.

6. vyzývá ke koordinaci FTAs4 
s cílem sjednotit politiky v oblasti 
obchodu, klimatu a ochrany životního 
prostředí, cel, dozoru nad trhem 
a průmyslu; žádá také, aby byly do všech 
obchodních dohod zavedeny vymahatelné 
kapitoly týkajících se obchodu 
a udržitelného rozvoje; zdůrazňuje 
význam uplatňování předpisů EU v oblasti 
bezpečnosti u dovážených výrobků;

__________________ __________________
4 Dohody o volném obchodu 4 Dohody o volném obchodu

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k lepší koordinaci FTAs4 s 
cílem sjednotit politiky v oblasti obchodu, 
cel, dozoru nad trhem a průmyslu; žádá, 
aby u dovážených výrobků bylo prioritou 
zejména uplatňování předpisů EU v 
oblasti bezpečnosti výrobků.

6. vyzývá k lepší koordinaci FTAs4 
s cílem sjednotit politiky v oblasti 
obchodu, cel, dozoru nad trhem a 
průmyslu; zdůrazňuje, že je důležité dále 
prosazovat reciprocitu vysokých 
sociálních, environmentálních 
a bezpečnostních standardů EU 
prostřednictvím obchodních dohod;

__________________ __________________
4 Dohody o volném obchodu 4 Dohody o volném obchodu

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Jutta Paulus
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k lepší koordinaci FTAs4 s 
cílem sjednotit politiky v oblasti obchodu, 
cel, dozoru nad trhem a průmyslu; žádá, 
aby u dovážených výrobků bylo prioritou 
zejména uplatňování předpisů EU v oblasti 
bezpečnosti výrobků.

6. vyzývá k soudržnosti politik 
v oblasti obchodu, cel, dozoru nad trhem 
a průmyslu s cíli Zelené dohody pro 
Evropu; žádá, aby u dovážených výrobků 
bylo prioritou zejména uplatňování 
předpisů EU v oblasti bezpečnosti 
výrobků;

__________________ __________________
4 Dohody o volném obchodu

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na to, že význam 
důstojné práce při dosahování 
udržitelného rozvoje je zdůrazněn v cíli 
č. 8 v rámci cílů udržitelného rozvoje 
OSN; zdůrazňuje, že mnohé nadnárodní 
společnosti a státy mimo EU 
prostřednictvím sociálního dumpingu 
s různou mírou úmyslu obcházejí nebo 
narušují evropské a mezinárodní sociální 
normy, s cílem získat hospodářskou 
výhodu, zvláště pokud jde 
o konkurenceschopnost, což přispívá 
k deindustrializaci EU a brání dosažení 
cíle důstojné práce pro všechny v EU 
i v zemích mimo EU;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 185
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že podle průmyslové 
strategie má uplatňování zásad oběhového 
hospodářství ve všech odvětvích 
a v průmyslu potenciál vytvořit do roku 
2030 v celé EU 700 000 nových 
pracovních míst, a mnoho z nich v malých 
a středních podnicích; zdůrazňuje, že 
průmyslová politika Unie musí být plně 
v souladu s novým akčním plánem EU pro 
oběhové hospodářství a zajistit 
transformaci evropského hospodářství 
v nezávadné oběhové hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. podporuje Komisi a její cíl 
navrhnout novou průmyslovou strategii 
EU odrážející úsilí vytvoření 
konkurenceschopnějšího a odolnějšího 
průmyslu, který by byl schopen čelit 
globálním šokům; podporuje reintegraci 
dodavatelských řetězců v rámci EU 
a zvyšování produkce EU v oblasti 
klíčových výrobků, jako jsou léčivé 
přípravky, složky léčivých přípravků, 
zdravotnické prostředky, vybavení 
a materiály;

Or. en
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Pozměňovací návrh 187
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
v souvislosti s pandemií COVID-19 
a s jasnou potřebou celoevropské 
koordinace a dialogu s cílem zajistit 
přístup pacientů k léčbě vytvořila 
platformu ad-hoc s tvůrci politiky, orgány, 
farmaceutickým průmyslem 
a zúčastněnými stranami 
z dodavatelského řetězce zdravotní péče s 
cílem vypracovat společný plán a 
dohodnout se o něm;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje význam dohod 
o volném obchodu pro zajištění 
konkurenceschopnosti průmyslu EU při 
provádění cílů EU v oblasti klimatu 
a předcházení únikům uhlíku; 
zdůrazňuje, že obchodní politiku je třeba 
účinně využívat jako vektor exportu 
našich environmentálních a sociálních 
standardů a s cílem zavázat naše 
obchodní partnery k plnění jejich 
povinností v rámci Pařížské dohody;

Or. en
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Pozměňovací návrh 189
Danilo Oscar Lancini

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
farmaceutickou strategii, která poskytne 
správné politické nástroje na podporu 
vývoje inovačních léčivých přípravků ve 
prospěch pacientů, zajistí stálý a účinný 
právní rámec a plně využije potenciálu 
digitální transformace ve zdravotnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. opakuje, že důrazně podporuje cíl 
uvedený v Zelené dohodě Komise, který se 
týká zavedení mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích; vyzývá Komisi, 
aby tuto reformu předložila v rámci 
pracovního programu Komise na rok 
2020; 

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je třeba přezkoumat 
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a revidovat pravidla EU pro zadávání 
veřejných zakázek, aby se zajistily 
skutečně rovné podmínky pro 
podniky EU, zejména pro podniky 
dodávající udržitelné produkty nebo 
služby, například v oblasti veřejné 
dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
průmyslová strategie bude spočívat na 
zásadách tržní ekonomiky; konstatuje, že 
jsou nezbytné některé intervence na trzích 
s cílem řešit selhání trhu, pokud jde 
o opatření v oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zajistila zachování spravedlivě placených 
pracovních míst v průmyslu a také 
vysokou úroveň sociální ochrany v EU 
a neustálé zlepšování životních 
a pracovních podmínek pracovníků 
v zemích mimo EU tím, že umožní tyto 
podmínky vyrovnat a přitom udržet jejich 
zvýšenou úroveň, a aby předložila 
kompenzační režim sociální daně s cílem 
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monitorovat zajišťování souladu 
s mezinárodními pracovními standardy ze 
strany svých partnerů; domnívá se, že by 
měl být takový režim zaveden, pokud se 
zjistí, že některý stát mimo EU má právní 
předpisy nebo způsob organizace výroby, 
které nejsou v souladu s mezinárodními 
pracovními standardy, spolu 
s kompenzačním poplatkem za vstup 
daného výrobku, jehož částka by neměla 
být vyšší než dumpingová marže 
uplatněná na tento výrobek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 194
Danilo Oscar Lancini

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje centrální charakter 
dobře fungujícího a 
konkurenceschopného odvětví 
zdravotnictví, které zajistí udržitelný 
přístup pacientů k lékům a zaručí úroveň 
zdravotnictví EU, jakou si pacienti 
zaslouží; je přesvědčen, že by Komise měla 
usnadňovat dialog s členskými státy a se 
všemi příslušnými zúčastněnými stranami, 
aby umožnila komplexní diskusi a rozvoj 
řešení pro mnoho zúčastněných stran 
v otázkách týkajících se farmaceutické 
udržitelnosti a zavádění nových 
technologií do systémů zdravotní péče; 
zdůrazňuje, že by tato platforma pro 
dialog měla zohlednit různé vnitrostátní 
přístupy ke stanovování cen a úhradě 
a také investice do zdravotní péče a její 
organizaci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 195
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. připomíná význam udržitelného 
a konkurenceschopného farmaceutického 
odvětví pro zajištění udržitelného přístupu 
pacientů k lékům, jak se prokázalo během 
koronavirové zdravotní krize; s cílem 
zabezpečit investice do existující produkce 
v Evropě, které zajistí dlouhodobou 
udržitelnost, konkurenceschopnost 
a bezpečnost dodávek, vyzývá Komisi, aby 
členské státy podpořila konkrétním 
vytvořením ad hoc pokynů EU týkajících 
se udržitelného zadávání zakázek v oblasti 
léčiv v rámci stávajících pravidel EU pro 
zadávání veřejných zakázek a aby zároveň 
přihlížela ke kritériím jdoucím nad rámec 
pouhé nejnižší ceny, zejména pomocí 
uplatňování kritérií ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky (tzv. MEAT);

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že aby se zlepšila 
oběhovost ekonomiky, jsou opatření na 
straně poptávky, například prosazování 
udržitelné spotřeby a zvýšené využívání 
zelených veřejných zakázek, pouze jednou 
stranou mince, a že bude třeba vyvinout 
značné úsilí s cílem zvýšit účinné 
využívání zdrojů a oběhovost ve výrobních 
procesech; vyzývá Komisi, aby za tímto 
účelem stanovila jasné cíle a právní 
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rámce; vítá v této souvislosti oznámení 
o rámci udržitelné výrobkové politiky 
a zavedení požadavků týkajících se 
povinného recyklovaného obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že by průmyslová 
strategie měla být založena na důkazech 
a na nejnovějším vědeckém výzkumu; 
zdůrazňuje, že při vývoji průmyslové 
strategie mají význam vstupy z evropského 
průmyslu a podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prověřovaly přímé zahraniční investice do 
zařízení na výrobu léčivých přípravků 
jakožto součásti evropské kritické 
zdravotnické infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Jutta Paulus
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Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá k tomu, aby do dohod 
o volném obchodu byly zahrnuty povinné 
a ambiciózní kapitoly týkající se klimatu; 
znovu připomíná význam připravovaného 
právního předpisu o náležité péči; 

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi, aby řešila 
nedostatek konvergence mezi členskými 
státy, která je jedním z pilířů průmyslové 
politiky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. poukazuje na mezinárodní závazky 
EU a jejích členských států vůči třetím 
zemím, a zvláště rozvojovým zemím; žádá, 
aby EU a členské státy dodržovaly cíl 
účelově vázat 0,70 % svých hrubých 
vnitrostátních příjmů na veřejnou 
rozvojovou pomoc pro rozvojové země; 
žádá, aby k částce 0,70 % hrubých 
veřejných příjmů určené na veřejnou 
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rozvojovou pomoc byly přidány zbývající 
rozpočtové prostředky uvolněné díky 
zavedení mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích a režimu podpory 
v oblasti sociálních daní; vyzývá, aby tyto 
dodatečné prostředky byly prioritně 
přiděleny na pomoc pro adaptační politiku 
rozvojových zemí, pomoc pro udržitelnou 
správu a využívání přírodních zdrojů a na 
zajištění přístupu k takovýmto zdrojům 
pro nejméně zajištěné domácnosti a jako 
kompenzace za snížení dotací na fosilní 
paliva pro tyto země; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby provedly transfer 
nízkouhlíkových technologií do 
rozvíjejících se a rozvojových zemí a aby 
tyto technologie vhodně adaptovaly na 
ekonomické, sociální a ekologické 
podmínky specifické pro každou zemi a na 
různé fáze vývoje každé z nich.

Or. fr

Pozměňovací návrh 202
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vyzývá Komisi, aby stanovila 
ambiciózní odvětvové cíle za účelem 
zlepšení účinného využívání zdrojů, 
počínaje odvětvími, která jsou na zdroje 
nejnáročnější; domnívá se, že by měly být 
také zavedeny plány, jimiž se bude řídit 
transformace různých odvětví směrem 
k oběhovosti, které by měly být připraveny 
ve spolupráci s průmyslovými sdruženími, 
společnostmi, odborovými svazy, 
občanskou společností a akademickou 
obcí; zdůrazňuje, že je důležité mít 
zavedený jasný monitorovací rámec, který 
poskytuje komplexní a veřejně dostupné 
informace o dosaženém pokroku;
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Or. en

Pozměňovací návrh 203
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zavedly správný hospodářský 
rámec s cílem zabezpečit a modernizovat 
stávající kapacity výroby léčivých 
přípravků, technologie a farmakologicky 
účinné látky v Evropě, například pomocí 
výnosných investic do kvality léčivých 
přípravků a zabezpečení jejich dodávek; 

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Danilo Oscar Lancini

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly udržitelnou ekonomickou, 
regulační a průmyslovou politiku s cílem 
zabezpečit existující výrobní operace 
v Evropě a vytvořit konkurenceschopný 
rámec pro fungování průmyslu 
v globálním prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Esther de Lange
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Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vyzývá Komisi, aby se intenzivněji 
zapojila do podpory ochrany kritické 
zdravotnické infrastruktury v členských 
státech a aby v odvětví zdravotnické 
infrastruktury začala uplatňovat Evropský 
program na ochranu kritické 
infrastruktury (EPCIP);

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. je přesvědčen, že průmyslová 
strategie musí poskytnout nejrůznější 
příslušné nástroje uzpůsobené pro každé 
odvětví nebo ekosystém a koordinované 
s členskými státy, které zvýší účinnost 
evropské politiky a nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. konstatuje, že je důležité 
zintenzivnit výzkum a inovace s cílem 
překonat klimatickou krizi; vyzývá 
Komisi, aby v této souvislosti zlepšila 
podmínky pro podniky a průmysl a tak 
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posílila jejich konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vyzývá k zavedení povinných cílů 
zaměřených na snížení využívání 
primárních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. vítá záměr Komise stanovit 
strategičtější přístup pro odvětví 
obnovitelných zdrojů energie; domnívá se, 
že by tato odvětví měla být plně 
podporována vzhledem k jejich klíčové 
úloze při dekarbonizaci energetických 
systémů a dosažení klimatické neutrality 
nejpozději do roku 2050; zdůrazňuje také 
význam dodržování zásady energetické 
účinnosti v první řadě s cílem snížit 
energetickou náročnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Jutta Paulus
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Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. zdůrazňuje, že na základě přístupu 
„jedno zdraví“ je zásadní zachovat 
přírodní ekosystémy pro zajištění 
základních potřeb lidstva, jako je pitná 
voda, čistý vzduch a úrodná půda; vyzývá 
k urychlenému rozvoji spolehlivých 
ukazatelů s cílem posoudit dopady na 
biologickou rozmanitost a zajistit 
postupné snižování znečištění, jak je 
nastíněno ve strategii EU v oblasti 
biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Danilo Oscar Lancini

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. vyzývá k další podpoře 
výzkumných a rozvojových programů 
zaměřených na podporu přechodu 
k bezpečnému a udržitelnému oběhovému 
hospodářství, která podpoří inovační 
řešení i rozšíření existujících technologií 
ve strategických odvětvích, včetně 
chemických látek biologického původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Sunčana Glavak

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

6d. je přesvědčen, že by Evropská unie 
měla usilovat o průmyslovou strategii 
uzpůsobenou „na míru“, která bude 
stabilním pilířem Evropy v budoucnu, 
zejména po bezprecedentních 
ekonomických krizích vyvolaných 
pandemií COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. zdůrazňuje, že je důležité skloubit 
opatření zaměřená na snížení emisí 
s hospodářským růstem, zvýšenou 
konkurenceschopností a dobrými 
životními podmínkami evropských 
občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Danilo Oscar Lancini

Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. připomíná existující důkazy, které 
poukazují na úlohu udržitelných postupů 
zadávání veřejných zakázek obecně, 
a konkrétně u léčivých přípravků, 
zejména při zabezpečení dodávek 
a zajištění stávajících investic do výroby 
v Evropě; vyzývá Komisi, aby v rámci 
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současných pravidel EU pro zadávání 
veřejných zakázek vypracovala ad hoc 
pokyny EU pro zadávání veřejných 
zakázek na léčivé přípravky a aby přitom 
zohlednila kritéria jdoucí nad rámec 
pouhé nejnižší ceny (kritéria MEAT), jako 
je zajištění dlouhodobé udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti, zabezpečení 
dodávek a stimulace investic do výzkumu 
a výroby;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. vítá oznámení Komise o Strategii 
pro udržitelnost v oblasti chemických 
látek s cílem dosáhnout nulového 
znečištění v životním prostředí bez 
toxických látek; zdůrazňuje, že evropský 
chemický průmysl je jedním z odvětví 
klíčových pro dobrý stav hospodářství 
Unie, i přes nedostatečnou udržitelnost 
v oblasti spotřeby energie a dopadu na 
životní prostředí; zdůrazňuje, že je zvláště 
v tomto odvětví důležité dosáhnout 
energetické účinnosti, oběhovosti 
a nulového znečištění;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Sunčana Glavak

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

6e. vyzývá Evropskou komisi, aby 
pečlivě posoudila dopad závislosti 
evropského dovozu na třetích zemích, 
zvláště pokud jde o země, kde je stát 
výrazně přítomen na trhu, a aby zahrnula 
opatření s cílem zvládnout jakékoli 
narušení globálních hodnotových řetězců, 
konkrétně pomocí zvýšené koordinace 
v EU a strategických globálních 
partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. bere na vědomí význam vnitřního 
trhu při dosahování klimatických cílů 
Unie a zajišťování dobře fungujícího 
oběhového hospodářství; zdůrazňuje, že je 
důležité propojit účinnou politiku v oblasti 
klimatu a životního prostředí se zvýšenou 
konkurenceschopností podniků 
a průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. zdůrazňuje, že v budoucích 
opatřeních Unie týkajících se vodíku by 
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měla být udělena jasná priorita vývoji 
obnovitelného zeleného vodíku před 
jinými formami založenými na fosilních 
palivech;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 6 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6f. zdůrazňuje, že udržitelná odvětví a 
odvětví inteligentní mobility mají 
potenciál i odpovědnost, pokud jde 
o energické provádění digitální 
a environmentální transformace s cílem 
podpořit průmyslovou 
konkurenceschopnost Evropy a zlepšit 
konektivitu, zvláště v automobilovém, 
leteckém, železničním a loďařském 
odvětví; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zvýšily investice do mobility s nulovými 
emisemi a do odolné a bezpečné dopravní 
infrastruktury, zvláště do 
vysokorychlostních sítí, a aby dále 
podporovaly vývoj udržitelných 
alternativních paliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Bod 6 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6f. podporuje v souvislosti se 
současnou zdravotní krizí a potenciálními 
budoucími krizemi prosazování podniků 
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EU a pobídky pro výrobu v rámci EU 
s cílem snížit závislost EU na třetích 
zemích, zvýšit výrobní kapacitu při výrobě 
některých výrobků, zejména 
dezinfekčního gelu, ventilátorů 
a ochranného vybavení, a také sdílet 
a koordinovat kapacitu digitální výroby, 
jako jsou 3D tiskárny, které mohou 
přispět k výrobě nezbytného vybavení;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Bod 6 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6f. opětovně připomíná význam 
udržitelné dopravy jako součásti 
průmyslového dodavatelského řetězce 
a vyzývá k začlenění externích nákladů do 
ceny výrobků;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 6 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6g. zdůrazňuje význam vývoje 
udržitelných hodnotových řetězců baterií 
pro současné i budoucí potřeby 
elektromobility; zdůrazňuje, že nový 
regulační rámec pro baterie by měl plně 
zahrnout požadavky na udržitelnost, jako 
jsou cíle pro opětovné používání a 
recyklaci a udržitelné a sociálně 
odpovědné získávání surovin; vyzývá 
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Komisi a členské státy, aby podporovaly 
investice do konkurenceschopného 
a udržitelného odvětví výroby baterií 
a poskytly rámec, který zahrne bezpečný 
přístup k surovinám, podporu 
technologických inovací a soudržná 
pravidla týkající se výroby baterií 
v souladu s požadavky oběhového 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Bod 6 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6g. vyzývá Evropskou agenturu pro 
životní prostředí, aby společně 
s Evropskou agenturou pro chemické 
látky vypracovala zprávu o chemických 
látkách v životním prostředí v Evropě. 
Zpráva by měla posoudit systémovou 
povahu nebezpečných chemických látek 
v evropských systémech výroby a spotřeby, 
jejich používání ve výrobcích, výskyt 
v evropském životním prostředí a škody 
zapříčiněné na lidském zdraví 
a ekosystémech;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Bod 6 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6g. zdůrazňuje, že by EU měla zajistit 
strategickou autonomii a odolnost svých 
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dodavatelských řetězců snížením své 
závislosti na dovozech ze třetích zemí, 
pokud jde o farmakologicky účinné látky, 
zdravotnický materiál a suroviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 6 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6h. zdůrazňuje, že by průmysl měl plně 
přispívat k ochraně biologické 
rozmanitosti a životního prostředí; 
poukazuje na to, že více než polovina 
celosvětového HDP závisí na přírodě a na 
službách, které poskytuje, přičemž některá 
odvětví jsou na přírodě vysoce závislá; 
konstatuje, že více než 90 % ztráty 
biologické rozmanitosti a nedostatku vody 
zapříčiňuje těžba a zpracování surovin; 
zdůrazňuje, že by evropská průmyslová 
politika měla být v souladu s cíli strategie 
EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2030 a měla by být v souladu se 
zásadou předběžné opatrnosti a se 
zásadou „znečišťovatel platí“;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Jutta Paulus

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

6h. zdůrazňuje, že o zachycování 
a ukládání uhlíku by se mělo uvažovat 
pouze u nevyhnutelných emisí 
vznikajících při výrobě za předpokladu, že 
budou plně posouzena a vyřešena veškerá 
environmentální rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Bod 6 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6h. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
vztahy existující mezi plánem obnovy, 
našimi ambicemi v oblasti klimatu 
a digitalizace a účinnou průmyslovou 
strategií;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Bod 6 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6i. zdůrazňuje, že je nezbytné 
stimulovat rozvoj rozhodujících trhů 
a zavést rozšiřitelné nástroje podporující 
poptávku po udržitelných průmyslových 
materiálech a výrobcích; vyzývá Komisi, 
aby na podporu rámce udržitelné 
výrobkové politiky zavedla ambicióznější 
a účinnější normy, kvóty a standardy, 
pokud jde o snížení emisí skleníkových 
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plynů, recyklaci, úspory energie a zdrojů, 
nulové znečištění a požadavky na oběhové 
hospodářství; vyzývá k revizi standardů 
zadávání veřejných zakázek u základních 
materiálů a kvót pro klimaticky neutrální 
výrobky a materiály, včetně oceli 
s nulovými emisemi uhlíku 
a nízkouhlíkového cementu, a také 
k povinnému označování trvanlivosti 
a opravitelnosti výrobků a ke zlepšení 
informací pro spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 6 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6i. poukazuje na to, že průmysl stále 
nejvíce přispívá ke znečištění životního 
prostředí, neboť vypouští znečišťující 
látky do ovzduší, vody a půdy; zdůrazňuje 
úlohu směrnice o průmyslových emisích 
při stanovování povinností, pokud jde 
o rozsáhlá zařízení, s cílem minimalizovat 
vypouštění znečišťujících látek; 
s potěšením očekává nadcházející akční 
plán nulového znečištění pro vzduch, 
vodu a půdu a revizi směrnice 
o průmyslových emisích, které by měly 
vést k podstatnému snížení průmyslového 
znečištění;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Sunčana Glavak

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

6i. vyzývá Komisi, aby posilovala 
a prosazovala přemisťování a 
diverzifikaci evropského průmyslu ve 
strategických odvětvích, která dosud 
nejsou odolná, jako je výroba obnovitelné 
energie a léčiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 6 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6j. zdůrazňuje, že by evropská 
průmyslová strategie měla být plně 
sladěna s připravovanou strategií pro 
udržitelnost chemických látek na základě 
odstranění nebezpečných látek a jejich 
nahrazení bezpečnějšími alternativami se 
zvláštním důrazem na omezení expozice 
a předcházení expozici chemickým 
látkám, jako jsou endokrinní disruptory, 
s cílem chránit lidské zdraví a životní 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Bod 6 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6j. zdůrazňuje, že je nezbytné snížit 
množství odpadu v průmyslu; vyzývá 
Komisi, aby zavedla povinné cíle týkající 
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se opětovného používání obalových 
materiálů v průmyslu; vyzývá 
k harmonizaci obalů v podnikatelském 
sektoru a v členských státech s cílem 
usnadnit systém zálohování a zpětného 
odběru;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Bod 6 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6j. vyzývá Komisi, aby navrhla 
způsoby, jak zajistit větší odolnost sítě 
dodavatelských řetězců, a aby vypracovala 
plán na omezení rizika nedostatku 
léčivých přípravků s cílem umožnit řešení 
potenciální zranitelnosti a rizik 
v dodavatelském řetězci léčiv 
nepostradatelných pro pacienty;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 6 k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6k. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
inovace v chemickém průmyslu, a uznává, 
že chemický průmysl dokáže poskytnout 
četná nízkouhlíková řešení; zdůrazňuje, 
že podpora inovací a minimalizace 
působení nebezpečných chemických látek 
na člověka a životní prostředí představují 
klíčové prvky přechodu od lineárního 
chemického průmyslu k oběhovému 
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a udržitelnému chemickému průmyslu, 
což by tomuto stěžejnímu odvětví 
evropského hospodářství poskytlo velkou 
konkurenční výhodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Bod 6 k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6k. poukazuje na to, že by nová 
průmyslová strategie pro Evropu měla být 
vyvinuta v souladu se Zelenou dohodou, 
strategií pro malé a střední podniky 
a akčním plánem pro oběhové 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Bod 6 l (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6l. zdůrazňuje, že je nezbytné zavést 
evropskou síť s cílem podporovat a lépe 
koordinovat vysoce kvalitní lékařský 
výzkum v Evropě vzhledem k velké 
roztříštěnosti výzkumných činností v této 
oblasti; opakuje, že je nezbytné zavést 
plán na omezení rizika nedostatku 
léčivých přípravků, aby bylo možné řešit 
problematická místa a omezit rizika 
v dodavatelských řetězcích léčiv 
nepostradatelných pro pacienty; 
připomíná význam farmaceutického 
průmyslu založeného na výzkumu jako 
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zásadního přispěvatele k zajištění kvalitní 
výroby a dodávek léčivých přípravků tak, 
aby se dostaly ke všem pacientům, kteří je 
potřebují, a k zajištění inovací a podpory 
odolnosti, schopnosti reagovat 
a připravenosti systémů zdravotní péče 
s cílem řešit budoucí výzvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Bod 6 l (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6l. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby vypracovaly politiky pro 
usnadnění a podporu bezpečné 
a udržitelné chemické výroby v Evropě, 
které obnoví strategické hodnotové 
řetězce, například pokud jde o účinné 
složky léčivých přípravků a dezinfekční 
prostředky, s cílem znovu získat kontrolu 
v této strategické oblasti a snížit závislost 
Evropy na třetích zemích, zajistit bezpečný 
přístup a zabránit nedostatku léčivých 
přípravků;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Bod 6 m (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6m. zdůrazňuje, že je důležité, aby 
průmyslová strategie vycházela 
z posíleného rámce oběhového 
hospodářství prospěšného pro podniky, 
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spotřebitele a životní prostředí, a to jak 
díky nižším výrobním nákladům, tak díky 
opětovnému používání výrobků;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Bod 6 n (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6n. zdůrazňuje, že je nezbytné uvést 
novou průmyslovou strategii do souladu 
s cílem dosáhnout do roku 2050 
klimaticky neutrální ekonomiky, 
a zároveň zdůrazňuje, že evropská politika 
v oblasti klimatu musí být založena na 
důkazech;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Bod 6 o (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6o. zdůrazňuje, že životní prostředí 
a ekonomika jsou základem inkluzivní 
společnosti, jež nám umožní řešit 
současné i budoucí výzvy a využívat 
příležitostí, které se naskytnou;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Sunčana Glavak
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Návrh stanoviska
Bod 6 p (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6p. domnívá se, že výzkum a inovace 
v průmyslu budou zásadní pro dosažení 
ambiciózních cílů EU na rok 2030 
zaměřených na udržitelný (hospodářský, 
environmentální a sociální) rozvoj a na 
plnění dlouhodobých cílů v oblasti 
energetiky a klimatu;

Or. en


