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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže priemysel EÚ, ktorý má 
potenciál prispievať k ochrane životného 
prostredia, tvrdo zasiahla pandémia 
COVID-19 a na svoju obnovu potrebuje 
podporu;

A. keďže priemysel EÚ zohráva 
kľúčovú úlohu pri rozvoji 
ekologickejšieho, digitalizovanejšieho 
a odolnejšieho európskeho hospodárstva; 
keďže obnova je kľúčovou príležitosťou 
na urýchlenie priemyselnej 
transformácie; Európsky priemysel však 
tvrdo zasiahla pandémia COVID-19 a na 
svoju obnovu potrebuje cielenú podporu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže priemysel EÚ, ktorý má 
potenciál prispievať k ochrane životného 
prostredia, tvrdo zasiahla pandémia 
COVID-19 a na svoju obnovu potrebuje 
podporu;

A. keďže aby ľudstvo zabránilo 
otepleniu planéty o viac ako 1,5 °C do 
roku 2030, musí znížiť svoje emisie 
skleníkových plynov na približne polovicu 
súčasnej úrovne a v roku 2050 na nulu; 
keďže tento odhad je z roku 2018 a keďže 
ľudstvu zostáva už len desať rokov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže priemysel EÚ, ktorý má 
potenciál prispievať k ochrane životného 
prostredia, tvrdo zasiahla pandémia 
COVID-19 a na svoju obnovu potrebuje 
podporu;

A. keďže priemysel EÚ by sa mal pri 
obnove po pandémii COVID-19 podporiť 
spôsobom, ktorý povedie k silnému, 
udržateľnejšiemu 
a konkurencieschopnejšiemu priemyslu, 
pričom všetky odvetvia by mali prispievať 
k cieľu dosiahnuť klimatickú neutralitu 
najneskôr do roku 2050 a k ochrane 
životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže priemysel EÚ, ktorý má 
potenciál prispievať k ochrane životného 
prostredia, tvrdo zasiahla pandémia 
COVID-19 a na svoju obnovu potrebuje 
podporu;

A. keďže priemysel EÚ, ktorý má 
potenciál prispievať k ochrane životného 
prostredia a ekologickej transformácii, 
tvrdo zasiahla pandémia COVID-19 a na 
svoju obnovu a transformáciu potrebuje 
podporu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže priemysel EÚ, ktorý má 
potenciál prispievať k ochrane životného 
prostredia, tvrdo zasiahla pandémia 
COVID-19 a na svoju obnovu potrebuje 
podporu;

A. keďže priemysel EÚ, ktorý je 
potrebné transformovať s cieľom 
dosiahnuť klimatickú neutralitu, obehové 
hospodárstvo a nulové znečisťovanie, 
tvrdo zasiahla pandémia COVID-19 a na 
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túto transformáciu potrebuje 
predvídateľné pravidlá a podporu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže priemysel EÚ, ktorý má 
potenciál prispievať k ochrane životného 
prostredia, tvrdo zasiahla pandémia 
COVID-19 a na svoju obnovu potrebuje 
podporu;

A. keďže priemysel EÚ, ktorý je 
Parížskou dohodou viazaný 
k dekarbonizácii ako všetky ostatné 
sektory, tvrdo zasiahla pandémia COVID-
19 a na svoju obnovu mimo uhlíkového 
hospodárstva potrebuje podporu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže priemysel EÚ, ktorý má 
potenciál prispievať k ochrane životného 
prostredia, tvrdo zasiahla pandémia 
COVID-19 a na svoju obnovu potrebuje 
podporu;

A. keďže priemysel EÚ, ktorý má 
potenciál prispievať k ochrane životného 
prostredia, tvrdo zasiahla pandémia 
COVID-19 a na svoju obnovu potrebuje 
podporu bez ohľadu na činnosť;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 8
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže v roku 2019 deň 
ekologického dlhu, to znamená deň, keď 
ekologická stopa Únie presiahla 
biologické kapacity ekosystémov na 
zásobovanie biologickými materiálmi a 
asimiláciu vyprodukovaných odpadov, 
pripadol na 10. mája; keďže z roka na rok 
dochádza k tomuto dňu ekologického dlhu 
skôr; keďže keby sa celé ľudstvo riadilo 
spôsobom výroby, spotreby a obchodu 
Únie, na uspokojenie svojich potrieb by 
použilo ekvivalent 2,8 planét Zem; keďže 
samotná Únia využíva 20 % biologických 
kapacít suchozemských ekosystémov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 9
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže pandémia COVID-19 
poukázala na zvýšené riziko pokusov 
o získanie kapacít zdravotnej starostlivosti 
prostredníctvom priamych zahraničných 
investícií a potrebu zachovať a posilniť 
spoločné využívanie takýchto vzácnych 
kapacít v rámci jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže priemysel má zásadný 
význam pre pokrok a budúcu prosperitu 
Európy; predstavuje viac ako 20 % 
hospodárstva EÚ a poskytuje pracovné 
miesta pre približne 35 miliónov ľudí;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 11
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže Európsky parlament vo 
svojom uznesení z 28. novembra 2019 
vyhlásil núdzový stav v oblasti klímy 
a životného prostredia; keďže priemyselná 
činnosť v rámci EÚ aj mimo nej 
poškodzuje klímu a biodiverzitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže v rámci programu obnovy 
EÚ sa uvoľňuje bezprecedentná suma 
1,85 bilióna EUR na investovanie do 
digitalizácie a ekologickej obnovy 
priemyslu, zamestnanosti a rastu EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže obnova po pandémii 
COVID-19 poskytuje príležitosť na to, aby 
sa do priemyselnej výroby skutočne 
začlenila udržateľnosť a aby sa urýchlila 
ekologická transformácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže nová európska priemyselná 
stratégia by mala umožniť spravodlivú 
transformáciu na klimaticky neutrálne 
obehové hospodárstvo bez znečisťovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže kríza COVID-19 viedla 
k narušeniu hodnotových reťazcov 
a odhalila zraniteľné miesta kľúčových 
európskych strategických priemyselných 
odvetví;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže správnym zavedením 
priemyselnej stratégie ako neoddeliteľnej 
súčasti európskej zelenej dohody sa 
podporia pracovné miesta a hospodárske 
príležitosti, zabezpečí sa ochrana klímy 
a životného prostredia pre budúce 
generácie a vymedzí sa nová éra, ktorá 
pomôže vybudovať udržateľné európske 
hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže európsky priemysel má 
celosvetovú konkurenčnú výhodu a ide 
príkladom, pokiaľ ide o dodržiavanie 
najvyšších sociálnych, pracovných a 
environmentálnych noriem, čo Európe 
umožňuje presadzovať svoje hodnoty;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 18
Manuel Bompard
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže podľa viacerých vedeckých 
štúdií „zmena klímy je najväčším 
a najrozsiahlejším zlyhaním trhu, k 
akému kedy došlo“1a;
__________________
1a Stern Nicholas, Stern review on The 
Economics of Climate Change (Sternova 
správa o hospodárskych dôsledkoch 
zmeny klímy), zhrnutie, Londýn, 
Ministerstvo financií, 2006, s. 1.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 19
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže príklad EÚ ukazuje, že 
hospodársky rast a ochrana klímy sa 
navzájom nevylučujú, pretože emisie EÚ 
sú o 23 % nižšie ako v roku 1990, zatiaľ 
čo HDP sa zvýšil o 61 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže podľa viacerých 
akademických pracovníkov a médií 



AM\1209274SK.docx 11/132 PE654.051v01-00

SK

vrátane Financial Times1a sa hospodárske 
plánovanie stalo normou súčasného 
kapitalizmu; keďže je preto otázkou, ako 
a na aké účely sa plánuje hospodárska 
činnosť, najmä priemyselná činnosť;
__________________
1a Thornhill John, „The Big Data 
revolution can revive the planned 
economy“ (Revolúcia veľkých dát môže 
oživiť plánovanú ekonomiku), Financial 
Times, 4. september 2017.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 21
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže v priemysle EÚ sa táto 
transformácia už začala, ale stále sa 
v ňom produkuje až 20 % emisií 
skleníkových plynov v EÚ, a keďže 
transformácia priemyselného sektora 
a všetkých súvisiacich hodnotových 
reťazcov potrvá 25 rokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A d (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže silná priemyselná základňa, 
najmä tradičných priemyselných odvetví, 
ako je oceliarstvo, je nevyhnutná na 
úspešné dosiahnutie zásadnej ekologickej 
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transformácie potrebnej na zachovanie 
celkovej rovnováhy ekosystémov; keďže 
napríklad na rovnaké množstvo energie je 
na veterné elektrárne a solárne elektrárne 
potrebných až 15-krát viac betónu, 90-
krát viac hliníka a 50-krát viac kože a 
železa ako na elektrárne využívajúce 
tradičné fosílne palivá; s ohľadom 
napríklad aj na to, že na rovnakú 
inštalovanú menovitú kapacitu je v 
prípade koncentrovanej solárnej energie 
potrebné množstvo ocele až 50 až 90-krát 
väčšie ako v prípade jadrovej energie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 23
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A e (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ae. keďže viacero vedeckých štúdií 
preukázalo uskutočniteľnosť európskeho 
systému výroby 100 % energie 
z obnoviteľných zdrojov energie 
najneskôr do roku 20501a; keďže 
vytvorenie takého systému výroby energie 
je nevyhnutné pre úspech zásadnej 
transformácie európskych priemyselných 
systémov;
__________________
1a William Zappa Martin Junginger 
Machteld van den Broek, „Is a 100% 
renewable European power system 
feasible by 2050“ (Je európsky 
energetický systém so 100 % 
obnoviteľných zdrojov uskutočniteľný do 
roku 2050?), 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0306261918312790

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 24
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A f (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Af. keďže pandémia Covid-19 osvetlila 
dramatické účinky straty výrobnej 
kapacity vo viacerých členských štátoch; 
keďže európske priemyselné odvetvia sú 
mimoriadne závislé od priemyselných 
kapacít tretích krajín, najmä od čínskych 
priemyselných kapacít;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A g (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ag. keďže pandémia Covid-19 nám 
priblížila dramatické dôsledky 
dezindustrializácie a straty hlavných 
strategických priemyselných lokalít na 
výrobu liekov a sanitárneho vybavenia; 
keďže hospodárske stratégie 
farmaceutických laboratórií viedli k 
zvýšeniu nestability farmaceutických 
výrobných reťazcov; keďže sa v Únii v 
posledných rokoch exponenciálne zvýšil 
nedostatok liekov, čím sa oslabil systém 
zdravotnej starostlivosti v členských 
štátoch a vznikli značné riziká pre zdravie 
a bezpečnosť pacientov: strata príležitostí, 
nesprávna medikácia alebo nežiaduce 
udalosti, ku ktorým dochádza, keď sa 
chýbajúci liek nahradí iným, prenos 
infekčných chorôb, ktorému sa dalo 
predísť, vážne psychologické ťažkosti;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 26
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže konkurencia z krajín mimo 
EÚ často využíva menej prísne právne 
predpisy v oblasti klímy a životného 
prostredia a nižšiu cenu práce;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže konkurencia z krajín mimo 
EÚ často využíva menej prísne právne 
predpisy v oblasti klímy a životného 
prostredia a nižšiu cenu práce;

B. keďže konkurencia z krajín mimo 
EÚ často využíva menej prísne právne 
predpisy v oblasti klímy a životného 
prostredia a nižšiu cenu práce; preto by sa 
to malo riešiť právnym predpisom 
o náležitej starostlivosti s cieľom rozšíriť 
ambiciózne normy na celý hodnotový 
reťazec výrobkov predávaných v EÚ 
a vytvoriť rovnaké podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže konkurencia z krajín mimo 
EÚ často využíva menej prísne právne 
predpisy v oblasti klímy a životného 
prostredia a nižšiu cenu práce;

B. keďže Únia môže výrazne 
ovplyvniť celosvetové opatrenia v oblasti 
klímy a životného prostredia 
prostredníctvom svojho vnútorného trhu 
a zelenej diplomacie, ako aj 
potvrdzovaním svojho vedúceho 
postavenia v oblasti klímy a životného 
prostredia pri súčasnej podpore rozvoja 
odvetví budúcnosti a vysokých noriem 
sociálnej ochrany;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže konkurencia z krajín mimo 
EÚ často využíva menej prísne právne 
predpisy v oblasti klímy a životného 
prostredia a nižšiu cenu práce;

B. keďže na konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu negatívne vplýva 
nekalá medzinárodná hospodárska súťaž 
a narušenia svetového trhu; keďže 
podniky mimo EÚ často podliehajú menej 
prísnym právnym predpisom v oblasti 
klímy a životného prostredia a využívajú 
vo svojich krajinách nižšiu cenu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže konkurencia z krajín mimo 
EÚ často využíva menej prísne právne 

B. keďže konkurencia z krajín mimo 
EÚ často využíva menej prísne právne 
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predpisy v oblasti klímy a životného 
prostredia a nižšiu cenu práce;

predpisy v oblasti klímy a životného 
prostredia a nižšiu cenu práce, čo uľahčilo 
premiestnenie európskeho priemyslu 
a v konečnom dôsledku poškodilo jeho 
konkurencieschopnosť;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 31
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže konkurencia z krajín mimo 
EÚ často využíva menej prísne právne 
predpisy v oblasti klímy a životného 
prostredia a nižšiu cenu práce;

B. keďže k zásadnej transformácii 
Únie nemôže dôjsť na úkor tretích krajín, 
najmä rozvojových krajín, a to 
prostredníctvom vývozu ich 
znečisťujúcich priemyselných odvetví, 
ktoré sú škodlivé pre životné prostredie a 
miestne obyvateľstvo;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 32
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže Únia je solidárna so 
zvyškom sveta v potrebe zabezpečiť 
udržiavanie rovnováhy ekosystémov 
zlučiteľnej s ľudským životom; keďže 
vonkajšia činnosť Únie a jej obchodná 
politika by sa mali presmerovať na 
podporu spoločného rozvoja priemyslu s 
tretími krajinami, najmä s rozvojovými 
krajinami, pri súčasnom dodržiavaní 
možností planéty;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 33
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže transformácia priemyslu 
EÚ na klimaticky neutrálne obehové 
hospodárstvo bez znečisťovania mu 
prinesie väčšiu konkurencieschopnosť 
a odolnosť voči budúcej kríze, ako aj 
menšiu závislosť od vstupu zdrojov 
z krajín mimo EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Mick Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže podniky EÚ často využívajú 
menej prísne právne predpisy v oblasti 
klímy, životného prostredia a práce 
v iných krajinách, a tým zvyšujú svoju 
konkurencieschopnosť a zároveň 
spôsobujú environmentálne a sociálne 
škody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže momentálne neexistuje 
technológia potrebná na dosiahnutie 
stanovených cieľov v oblasti uhlíkovej 
neutrality, najmä pokiaľ ide 
o uskladňovanie energie z obnoviteľných 
zdrojov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 36
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže absolútna nadradenosť 
voľnej a nenarušenej hospodárskej 
súťaže, zákaz štátnej pomoci odvetviam, 
ktoré členské štáty považujú za 
strategické, či otvorenie vnútorného trhu 
bez akejkoľvek ochrany viedli k 
obrovským stratám výrobnej kapacity v 
rámci Únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 37
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže daňová súťaž medzi 
členskými štátmi vedie k asymetriám na 
jednotnom trhu, ktoré využívajú 
nadnárodné spoločnosti zapojené do 
agresívneho daňového plánovania, čím 
pripravujú hospodárstvo, v ktorom sa 

vypúšťa sa
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hodnoty vytvárajú, o zdroje potrebné na 
transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže daňová súťaž medzi 
členskými štátmi vedie k asymetriám na 
jednotnom trhu, ktoré využívajú 
nadnárodné spoločnosti zapojené do 
agresívneho daňového plánovania, čím 
pripravujú hospodárstvo, v ktorom sa 
hodnoty vytvárajú, o zdroje potrebné na 
transformáciu;

C. keďže veľký rozdiel v sociálnej 
ochrane a odmeňovaní, ako aj medzi 
členskými štátmi vedie k asymetriám na 
jednotnom trhu, ktoré využívajú 
nadnárodné spoločnosti zapojené do 
agresívneho daňového plánovania či do 
fiškálneho a sociálneho dumpingu, čím 
proti sebe stavajú pracovníkov Únie, a tak 
vytvárajú začarovaný kruh sociálneho 
a fiškálneho dumpingu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 39
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže daňová súťaž medzi 
členskými štátmi vedie k asymetriám na 
jednotnom trhu, ktoré využívajú 
nadnárodné spoločnosti zapojené do 
agresívneho daňového plánovania, čím 
pripravujú hospodárstvo, v ktorom sa 
hodnoty vytvárajú, o zdroje potrebné na 
transformáciu;

C. keďže daňová súťaž a rozdiely 
v daňových systémoch medzi členskými 
štátmi môžu viesť k asymetriám na 
jednotnom trhu, ktoré využívajú 
nadnárodné spoločnosti zapojené do 
agresívneho daňového plánovania, čím 
pripravujú hospodárstvo, v ktorom sa 
hodnoty vytvárajú, o zdroje potrebné na 
transformáciu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže daňová súťaž medzi 
členskými štátmi vedie k asymetriám na 
jednotnom trhu, ktoré využívajú 
nadnárodné spoločnosti zapojené do 
agresívneho daňového plánovania, čím 
pripravujú hospodárstvo, v ktorom sa 
hodnoty vytvárajú, o zdroje potrebné na 
transformáciu;

C. keďže rozdielne daňové systémy 
medzi členskými štátmi môžu viesť 
k asymetriám na jednotnom trhu 
a agresívnemu daňovému plánovaniu 
nadnárodných spoločností, čím môžu 
pripravovať hospodárstvo, v ktorom sa 
hodnoty vytvárajú, o zdroje potrebné na 
transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže podľa štúdie Eurofound z 
roku 2016 sa zo 752 prípadov 
premiestnení zaznamenaných v Únii v 
rokoch 2003 až 2016 premiestnilo až 352 
činností do iného členského štátu Únie, 
čiže ide takmer o každé druhé 
premiestnenie; keďže tieto premiestnenia 
spôsobili v rokoch 2003 až 2016 v Únii 
stratu až 197 927 pracovných miest; 
keďže 118 760 týchto strát pracovných 
miest možno pripísať presunu výroby do 
iných členských štátov Únie, t. j. celkovo 
takmer 60 %; keďže k týmto 
premiestneniam dochádza najmä zo 
západných členských štátov, s výnimkou 
Nemecka, do východných členských 
štátov, pretože keď sa v skupine EÚ15 
uzavrie priemyselná lokalita, až v 44,8 % 
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prípadov sa za miesto určenia zvolí 
krajina skupiny EÚ13; keďže tento stav 
vytvára hlbokú štrukturálnu nerovnováhu 
v rámci Únie a ohrozuje jej súdržnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 42
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. zdôrazňuje význam efektívneho 
využívania zdrojov a energetickej 
efektívnosti pri znižovaní závislosti od 
dovozu rudy a fosílnych palív; zdôrazňuje, 
že obmedzovaním odpadu sa nielen 
znižuje miera znečisťovania, ale zároveň 
sa aj šetria vzácne zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže digitálne technológie menia 
obraz priemyslu, vedú k vytváraniu 
nových obchodných modelov, umožňujú 
vyššiu produktivitu priemyslu, ponúkajú 
pracovníkom nové zručnosti a podporujú 
dekarbonizáciu hospodárstva;

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 44
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže je potrebné, aby nová 
priemyselná stratégia podporovala 
európsky priemysel v nadobúdaní väčšej 
odolnosti, environmentálnej 
udržateľnosti, celosvetovej 
konkurencieschopnosti a vyššej miery 
digitalizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže 6. marca 2015 EÚ a jej 
členské štáty predložili svoje plánované 
vnútroštátne stanovené príspevky 
k UNFCCC, čím prijali záväzný cieľ 
dosiahnuť do roku 2030 aspoň 40 % 
zníženie domácich emisií skleníkových 
plynov (GHG) v porovnaní s úrovňami 
v roku 1990; keďže vzhľadom na súčasnú 
vedu a súčasný uhlíkový rozpočet je na 
zosúladenie s Parížskou dohodou 
potrebné prijať ako cieľ zníženie 
vnútroštátnych emisií skleníkových plynov 
o 65 % do roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Manuel Bompard
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže podľa článku 151 ZFEÚ sa 
členské štáty dohodli na potrebe 
podporovať zlepšovanie pracovných 
podmienok a zvyšovanie životnej úrovne 
pracovníkov, aby sa umožnilo zosúladenie 
pri zachovaní doterajších zlepšení;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 47
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže nová priemyselná stratégia 
pre Európu by mala pripraviť pôdu pre 
prechod európskeho priemyslu na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu 
a zároveň zachovať 
konkurencieschopnosť, prosperitu 
a pracovné miesta v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže zmena klímy neúmerne 
postihuje rozvojové krajiny, a to aj 
napriek tomu, že produkujú oveľa menej 
CO2 ako rozvinuté krajiny; keďže 
obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C 
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pomocou existujúcich technológií je 
technicky možné, ale len ak sa masovo 
zavedú aj v rozvojových krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zvážila vplyv 
pandémie COVID-19 a na podporu 
obnovy priemyslu prípadne revidovala 
ciele;

vypúšťa sa;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 50
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zvážila vplyv 
pandémie COVID-19 a na podporu 
obnovy priemyslu prípadne revidovala 
ciele;

1. vyzýva Komisiu, aby pri 
vymedzovaní charakteristík priemyselnej 
stratégie orientovanej na budúcnosť 
zvážila bezprecedentné hospodárske 
vplyvy spôsobené pandémiou COVID-19; 
zdôrazňuje, že európska zelená dohoda by 
mala naďalej slúžiť ako európska 
stratégia rastu; vyzýva Komisiu, aby 
dôkladne analyzovala všetky pokusy 
o odloženie plnenia existujúcich cieľov 
a obmedzila ich len na prípady, v ktorých 
možno jasne stanoviť, že plnenie daných 
cieľov je výrazne ovplyvnené pandémiou 
COVID-19;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 51
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zvážila vplyv 
pandémie COVID-19 a na podporu obnovy 
priemyslu prípadne revidovala ciele;

1. vyzýva Komisiu, aby posúdila 
vplyv pandémie COVID-19 na európsky 
priemysel a predložila koordinovanú 
reakciu na podporu obnovy priemyslu 
založenej na raste, ktorá povedie k úzko 
spojeným transformáciám na klimatickú 
neutralitu a vedúce postavenie v digitálnej 
oblasti a ktorou sa zároveň zabezpečí 
konkurencieschopnosť a odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zvážila vplyv 
pandémie COVID-19 a na podporu 
obnovy priemyslu prípadne revidovala 
ciele;

1. vyzýva Komisiu, aby podporila 
obnovu priemyslu so zameraním na vplyv 
pandémie COVID-19 a aby zabezpečila, že 
táto obnova pôjde ruka v ruke s plnením 
klimatických, environmentálnych 
a sociálnych cieľov v priemysle, ktoré sú 
v súlade s cieľom Parížskej dohody 
týkajúcim sa oteplenia o 1,5 °C;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Sunčana Glavak
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Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zvážila vplyv 
pandémie COVID-19 a na podporu 
obnovy priemyslu prípadne revidovala 
ciele;

1. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že nová európska priemyselná stratégia sa 
bude riadiť prístupom orientovaným na 
budúcnosť a zohľadní sa v nej potreba 
spojiť obnovu odvetví, ktoré sú najviac 
postihnuté situáciou v súvislosti 
s pandémiou COVID-19, a cieľ Únie 
dosiahnuť klimatickú neutralitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zvážila vplyv 
pandémie COVID-19 a na podporu 
obnovy priemyslu prípadne revidovala 
ciele;

1. vyzýva Komisiu, aby zvážila vplyv 
pandémie COVID-19 ako šancu urýchliť 
prechod priemyslu EÚ na klimatickú 
neutralitu, energetickú efektívnosť, 
obehové hospodárstvo, ako aj nulové 
znečisťovanie a aby zabezpečila vedúce 
technologické postavenie v kľúčových 
čistých technológiách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zvážila vplyv 
pandémie COVID-19 a na podporu obnovy 

1. vyzýva Komisiu, aby zvážila vplyv 
pandémie COVID-19 a na podporu obnovy 
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priemyslu prípadne revidovala ciele; priemyslu prípadne revidovala alebo 
zrušila niektoré environmentálne ciele, 
pričom zohľadní osobitné potreby 
každého odvetvia a regiónu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 56
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Únia už roky nemá žiadnu priemyselnú 
stratégiu; konštatuje, že posadnutosť 
uprednostňovaním pravidla voľnej a 
nenarušenej hospodárskej súťaže, zákaz 
štátnej pomoci odvetviam, ktoré členské 
štáty považujú za strategické, otvorenie 
vnútorného trhu bez akejkoľvek ochrany, 
nedostatok účinnej ochrany proti 
fiškálnemu a sociálnemu dumpingu viedli 
ku stratám priemyselnej výrobnej 
kapacity, ktoré sú katastrofálne pre ich 
sociálne dôsledky a ich účinky na 
strategickú autonómiu Únie a jej 
členských štátov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 57
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že je potrebná 
ekologická a spravodlivá obnova po kríze 
COVID-19 s cieľom podporiť udržateľný 
hospodársky rast v EÚ zvýšením investícií 
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do digitálnej a zelenej transformácie; 
vyzýva členské štáty, aby podporili 
vytvorenie ambiciózneho plánu obnovy 
pomocou nástroja Next Generation EU 
v rámci posilneného VFR a vytvorenie 
nových vlastných zdrojov; zdôrazňuje, že 
využívanie finančných prostriedkov na 
obnovu by malo byť plne v súlade 
s cieľmi Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia a s podporou ekologickej 
transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje význam Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti a Nástroja 
pre strategické investície pri podpore 
investícií a stimulácii kľúčových 
európskych priemyselných odvetví 
s cieľom pomáhať pri posilňovaní 
a budovaní európskych strategických 
hodnotových reťazcov a vyzýva Komisiu, 
aby urýchlene predložila konkrétne 
legislatívne návrhy na zabezpečenie 
účinných rovnakých podmienok a na 
ochranu kľúčových priemyselných 
odvetví pred nekalou konkurenciou zo 
strany štátnych alebo štátom dotovaných 
investorov z tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že priemysel je 
rovnako ako všetky odvetvia viazaný 
dekarbonizáciou a že žiadnym 
ospravedlnením sa nie je možné zbaviť 
tejto zodpovednosti; poukazuje na 
osobitnú správu IPCC o globálnom 
oteplení o 1,5 °C, v ktorej sa uvádza, že 
obmedzenie globálneho otepľovania na 
1,5 °C by si vyžadovalo „urýchlené 
a ďalekosiahle“ zmeny v oblasti pôdy, 
energetiky, priemyslu, budov, dopravy 
a miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. víta skutočnosť, že cieľom plánu 
obnovy EÚ je mobilizovať investície do 
ekologického a udržateľného priemyslu; 
víta najmä zdvojnásobenie investícií do 
čistých vodíkových technológií, keďže ide 
o jediný zdroj energie, ktorý môže 
nahradiť fosílne palivá, a tým výrazne 
znížiť emisie CO2 v energeticky 
náročných priemyselných odvetviach;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že je dôležité, aby Únia 
udržiavala bezpečné dodávky kľúčových 
materiálov a nerastov, farmaceutických 
látok, liekov a zdravotníckeho vybavenia; 
vyzýva na posilnenie európskych 
hodnotových reťazcov s cieľom znížiť 
závislosť od tretích krajín v kľúčových 
strategických oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. žiada Komisiu, aby zamerala 
programy a nástroje Next Generation EU 
na oživenie odvetví najviac postihnutých 
krízou spôsobenou koronavírusom, a to 
z hospodárskeho, ako aj pracovného 
hľadiska, bez toho, aby bola pomoc 
podmienená klimatickými cieľmi;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 63
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. poznamenáva, že mnoho členských 
štátov čelilo počas krízy Covid-19 
nedostatku základného sanitárneho 
vybavenia; zdôrazňuje, že tieto nedostatky 
sú dôsledkom straty strategickej výrobnej 
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kapacity členských štátov v dôsledku 
dezindustrializácie; pripomína, že už pred 
krízou Covid-19 sa objavovalo riziko 
nedostatku liekov v dôsledku 
premiestnenia celých častí európskeho 
farmaceutického priemyslu; 
poznamenáva, že členské štáty, ktorým sa 
podarilo zachovať značné priemyselné 
kapacity, dokázali pandémiu rýchlo 
zvládnuť; je znepokojený skutočnosťou, 
že asymetria hospodárskeho šoku 
vyplývajúceho z pandémie a veľké 
rozdiely v štátnej pomoci poskytovanej 
členskými štátmi neustále zhoršujú 
polarizáciu Únie medzi 
dezindustrializovanými štátmi a štátmi, 
ktoré si zachovávajú značné priemyselné 
kapacity;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 64
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje význam posilnenia 
koordinácie fiškálnej politiky 
a európskeho fiškálneho rámca pri 
obnove hospodárstva Únie; zastáva názor, 
že po vrchole pandémie by sa mal Fond 
obnovy stať stálym fondom na 
rekonštrukciu zameraným na podporu 
digitálnej a zelenej priemyselnej 
transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Mick Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard
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Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že v záujme záchrany 
životov, ochrany ekosystémov, 
zabezpečenia živobytia a pracovných miest 
a zvýšenia kvality života pre všetkých je 
dôležité obmedziť globálne otepľovanie 
na úroveň 1,5 °C v porovnaní 
s predindustriálnou úrovňou; zdôrazňuje, 
že EÚ musí spravodlivo prispievať 
k dosahovaniu cieľa Parížskej dohody 
týkajúceho sa oteplenia o 1,5 °C;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. pripomína Komisii, aby zohľadnila 
rôzne priemyselné ekosystémy s cieľom 
uplatniť individuálny prístup dvoch 
programov zahrnutých do priemyselnej 
stratégie, pričom zohľadní potreby 
technicky menej rozvinutých regiónov.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 67
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že investície do 
ekologických technológií, udržateľných 
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riešení a nových príležitostí pre podniky 
môžu urobiť zo zelenej dohody novú 
stratégiu rastu, z ktorej môžu mať 
prospech inovačné malé a stredné 
podniky;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pri znižovaní spotreby 
energie a zdrojov a pri zvyšovaní kapacity 
a spoľahlivosti dodávok recyklovaných 
materiálov, ktoré sú rozhodujúce pre 
ekologickú energiu a digitálne 
technológie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. dôrazne odsudzuje skutočnosť, že 
k nadradenosti finančnej ziskovosti 
podnikov, najmä na účely zabezpečenia 
vyplatenia dividend akcionárom, 
dochádza na úkor investícií do výrobných 
závodov, čo viedlo k zatvoreniu mnohých 
priemyselných lokalít a k strate 
pracovných miest, technických zručností a 
výrobných kapacít, čo oslabuje celú 
európsku sociálnu štruktúru; nalieha na 
členské štáty, aby prijali právne predpisy, 
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ktoré im umožnia vykonávať predkupné 
právo na nehmotné dedičstvo podnikov, 
ktoré dostávajú štátnu pomoc 
a nerešpektujú svoje záväzky týkajúce sa 
udržiavania priemyselných lokalít 
a pracovných miest; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby v úzkej koordinácii s 
odborovými organizáciami identifikovali 
všetky strategické priemyselné lokality, 
ktorým hrozí zatvorenie, a nalieha na 
členské štáty, aby pristúpili k znárodneniu 
týchto lokalít; žiada Komisiu a členské 
štáty, aby prijali všetky legislatívne 
opatrenia potrebné na podporu toho, aby 
priemyselné lokality, ktorým hrozí 
zatvorenie, prevzali zamestnanci vo forme 
družstiev, ktoré spájajú, pokiaľ je to 
možné, odberateľov výrobkov, ako aj 
verejné orgány, ak sú tieto lokality 
strategicky zaujímavé;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 70
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. zdôrazňuje, že všetky odvetvia 
a priemyselné hodnotové reťazce, najmä 
energeticky náročné odvetvia, budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní 
cieľov európskej zelenej dohody 
prostredníctvom znižovania svojich 
vlastných uhlíkových stôp, ale aj 
urýchlením transformácie poskytovaním 
cenovo dostupných a čistých 
technologických riešení, rozvojom 
a vytváraním hodnotových reťazcov pre 
hospodársky životaschopné a udržateľné 
výrobky a postupy a rozvojom nových 
udržateľných obchodných modelov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. domnieva sa, že premiestnenie 
európskeho priemyslu by malo byť 
stimulom na oživenie menej rozvinutých 
európskych regiónov vrátane 
vyľudnených a riedko osídlených 
regiónov, ako sa uvádza v článku 174 
ZFEÚ; zdôrazňuje, že by sa tak podporil 
ich hospodársky rast a vytvorilo by sa 
množstvo pracovných miest, ktoré by 
nakoniec umožnili usadenie obyvateľstva;

Or. es

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. zdôrazňuje potenciál obehového 
biohospodárstva a drevospracujúceho 
priemyslu pri podpore 
konkurencieschopného a udržateľného 
priemyslu; nabáda členské štáty, aby 
podporovali investície a verejné 
obstarávanie v oblasti obnoviteľných, 
recyklovateľných a biologických 
produktov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 73
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. pripomína, že Únia a jej členské 
štáty sú podľa článku 151 ZFEÚ povinné 
podporovať zvyšovanie životnej úrovne 
a zlepšovanie pracovných podmienok, aby 
sa dalo uskutočniť ich zosúladenie pri 
súčasnom zachovaní doterajších zlepšení 
a primeraná sociálna ochrana; domnieva 
sa, že významné rozdiely v sociálnej 
ochrane a odmeňovaní medzi členskými 
štátmi, ako aj daňová súťaž medzi 
členskými štátmi vedú k situácii trvalého 
sociálneho a daňového dumpingu, ktorý 
bráni účinnému dosiahnutiu tohto cieľa; 
domnieva sa, že podpora priemyselného 
rozvoja niektorých členských štátov na 
úkor priemyselných kapacít iných 
členských štátov je v rozpore s cieľmi 
súdržnosti Únie; zdôrazňuje, že pracovníci 
v celej Únii sú prvými obeťami tejto 
rozšírenej hospodárskej súťaže, ktorej 
výsledkom je nezamestnanosť pre jedných 
a zároveň nedostatočná odmena a 
sociálna ochrana pre druhých; domnieva 
sa, že v prípade vážnych ťažkostí, ktoré 
môžu pretrvávať v priemyselnom odvetví, 
ako aj ťažkostí, ktoré môžu mať za 
následok vážne zhoršenie regionálnej 
hospodárskej situácie, by mal mať členský 
štát možnosť prijať ochranné opatrenia, 
ktoré umožnia vyváženie situácie vrátane 
opatrení zákazu alebo obmedzenia 
dovozu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 74
Alessandra Moretti
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Návrh stanoviska
Odsek 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. pripomína, že ekologická 
transformácia by mala byť spravodlivá 
a sociálne spravodlivá, pričom sa na 
nikoho nezabudne; zdôrazňuje, že 
spravodlivá transformácia a znižovanie 
nerovností by sa mali začleniť do 
sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych politík na všetkých 
úrovniach; zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť ambiciózne financovanie 
Fondu na spravodlivú transformáciu, 
ktoré by malo prispievať najmä 
k vytváraniu udržateľných pracovných 
miest a k zvyšovaniu kvalifikácie 
a rekvalifikácii pracovníkov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. berie na vedomie prínos 
chemického priemyslu pre mnohé 
strategické hodnotové reťazce a pre 
výrobu obehových technológií a riešení, 
ktoré sú uhlíkovo neutrálne a v ktorých sa 
efektívne využívajú zdroje; požaduje 
politiku v oblasti udržateľnosti 
chemických látok v súlade s priemyselnou 
stratégiou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 76
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1e. zdôrazňuje, že priemyselná 
stratégia EÚ sa nezameriava len na 
umožnenie transformácie energeticky 
náročných priemyselných odvetví, ale aj 
na vytvorenie širšej udržateľnej 
priemyselnej základne vrátane MSP, ktoré 
sú dôležitou súčasťou európskeho 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Odsek 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1e. konštatuje, že zásada prvoradosti 
energetickej efektívnosti je jednou 
z hlavných zásad energetickej únie 
s cieľom zaistiť v EÚ bezpečné, 
udržateľné, konkurencieschopné 
a cenovo dostupné zásobovanie energiou; 
zdôrazňuje, že vlna obnovy predstavuje 
veľkú príležitosť pre sektor stavebníctva 
a energetiky v EÚ, a vyzýva členské štáty, 
aby urýchlili investície do obnovy budov; 
berie na vedomie dôležitú úlohu, ktorú 
môžu zohrávať vnútroštátne, regionálne 
a miestne subjekty pri uľahčovaní 
a koordinácii iniciatív v oblasti obnovy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 78
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 1 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1f. trvá na tom, že v priemyselnej 
stratégii je potrebné určiť aj spôsoby, 
akými môžu MSP prispieť k zníženiu 
emisií skleníkových plynov a ochrane 
životného prostredia v EÚ s cieľom 
doplniť už zavedené iniciatívy a politiky 
a zabezpečiť dodatočné nástroje, ktoré 
MSP umožnia udržať ekologickú 
transformáciu priemyslu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo a prispieť k nej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ulrike Müller, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Odsek 1 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1f. pripomína, že technológie v oblasti 
energie z obnoviteľných zdrojov majú 
strategický význam pre úspešný prechod 
na klimatickú neutralitu; požaduje pevnú 
priemyselnú stratégiu na zavádzanie 
a rozširovanie kapacít pre energiu 
z obnoviteľných zdrojov s cieľom zaistiť 
Európe dlhodobú bezpečnosť dodávok 
energie, konkurencieschopnosť, vedúce 
postavenie v oblasti technológií 
a vytváranie pracovných miest;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1g. zdôrazňuje význam ekologickej 
mobility pre vytváranie nových 
pracovných miest, podporu európskeho 
priemyslu a znižovanie emisií z odvetvia 
dopravy; požaduje rozsiahlu stratégiu 
a posilnenie investícií na zavedenie 
rozsiahlej siete nabíjacej infraštruktúry 
pre elektrické vozidlá pozostávajúcej zo 
spoľahlivých a kompatibilných nabíjacích 
staníc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Odsek 1 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1h. berie na vedomie úlohu, ktorú 
zohrávajú technológie batérií pri 
dekarbonizácii mobility a energetických 
systémov; víta Európsku alianciu pre 
batérie a strategický akčný plán pre 
batérie; vyzýva na podporu a stimuláciu 
výroby batérií v Európe, ako aj na 
vytvorenie súdržného a podporného 
regulačného rámca pre udržateľné 
batérie v súlade so zásadami obehového 
hospodárstva, širšími cieľmi EÚ v oblasti 
dekarbonizácie a potrebou znížiť 
závislosť od surovín a kľúčových 
materiálov a kovov z tretích krajín;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 82
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Odsek 1 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1i. konštatuje, že obnoviteľný 
a nízkouhlíkový vodík môže prispieť 
k zníženiu emisií skleníkových plynov, 
k obnove hospodárstva EÚ a vydláždeniu 
cesty pre klimatickú neutralitu v roku 
2050 podporou odvetví, ktorých 
dekarbonizácia je náročná; víta vznik 
aliancie pre čistý vodík; berie na vedomie 
potenciál EÚ získať vedúce postavenie 
v oblasti čistého vodíka; vyzýva na 
strategické investície do výroby 
a používania čistého vodíka, do vytvorenia 
podpornej siete infraštruktúry a do 
výskumu a inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že EÚ by sa mala 
usilovať o udržateľnosť a zároveň 
donútiť svoje odvetvia a občanov, aby 
prispeli k mimoriadne ambicióznym 
klimatickým cieľom, a to bez ohrozenia 
konkurencieschopnosti a sociálno-
ekonomického blahobytu či diskriminácie 
ktorejkoľvek technológie, ktorá k 
transformácii prispieva;

vypúšťa sa;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 84
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že EÚ by sa mala 
usilovať o udržateľnosť a zároveň 
donútiť svoje odvetvia a občanov, aby 
prispeli k mimoriadne ambicióznym 
klimatickým cieľom, a to bez ohrozenia 
konkurencieschopnosti a sociálno-
ekonomického blahobytu či diskriminácie 
ktorejkoľvek technológie, ktorá 
k transformácii prispieva;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že EÚ by sa mala 
usilovať o udržateľnosť a zároveň donútiť 
svoje odvetvia a občanov, aby prispeli 
k mimoriadne ambicióznym klimatickým 
cieľom, a to bez ohrozenia 
konkurencieschopnosti a sociálno-
ekonomického blahobytu či diskriminácie 
ktorejkoľvek technológie, ktorá 
k transformácii prispieva;

2. zdôrazňuje, že ekologická 
transformácia musí ísť ruka v ruke so 
spravodlivou transformáciou, aby sa na 
nikoho nezabudlo; podporuje stanovenie 
ambicióznych cieľov v oblasti klímy na 
roky 2030 a 2040 popri cieli klimatickej 
neutrality; domnieva sa, že EÚ by sa mala 
usilovať o udržateľnosť, mala by posilniť 
svoju konkurencieschopnosť a zároveň 
zabezpečiť vysokú úroveň sociálno-
ekonomického blahobytu pre všetkých 
a znižovanie nerovností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos



AM\1209274SK.docx 43/132 PE654.051v01-00

SK

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že EÚ by sa mala 
usilovať o udržateľnosť a zároveň donútiť 
svoje odvetvia a občanov, aby prispeli 
k mimoriadne ambicióznym klimatickým 
cieľom, a to bez ohrozenia 
konkurencieschopnosti a sociálno-
ekonomického blahobytu či diskriminácie 
ktorejkoľvek technológie, ktorá 
k transformácii prispieva;

2. zdôrazňuje, že EÚ by mala posilniť 
svoje priemyselné a technologické 
kapacity prostredníctvom investícií do 
kľúčových technológií s cieľom posilniť 
otvorenú strategickú autonómiu 
a odolnosť a zároveň zabezpečiť 
udržateľnosť, konkurencieschopnosť 
a sociálno-ekonomický blahobyt svojich 
občanov tak, aby sa na nikoho nezabudlo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že EÚ by sa mala 
usilovať o udržateľnosť a zároveň 
donútiť svoje odvetvia a občanov, aby 
prispeli k mimoriadne ambicióznym 
klimatickým cieľom, a to bez ohrozenia 
konkurencieschopnosti a sociálno-
ekonomického blahobytu či diskriminácie 
ktorejkoľvek technológie, ktorá 
k transformácii prispieva;

2. zdôrazňuje, že udržanie 
ambicióznych cieľov v oblasti klímy urobí 
z EÚ hnaciu silu globálnej transformácie, 
čím sa zabezpečí konkurencieschopnosť 
v oblasti kľúčových čistých technológií 
a sociálno-ekonomický blahobyt pri 
súčasnom rešpektovaní hraníc planéty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že EÚ by sa mala 
usilovať o udržateľnosť a zároveň 
donútiť svoje odvetvia a občanov, aby 
prispeli k mimoriadne ambicióznym 
klimatickým cieľom, a to bez ohrozenia 
konkurencieschopnosti a sociálno-
ekonomického blahobytu či diskriminácie 
ktorejkoľvek technológie, ktorá 
k transformácii prispieva;

2. zdôrazňuje, že inovatívna 
a udržateľná reindustrializácia by mala 
prispieť k vytváraniu pracovných miest 
a zabezpečovať konkurencieschopnosť 
európskeho hospodárstva, pričom by mala 
byť v súlade s cieľmi európskej zelenej 
dohody a digitálnej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že vzhľadom na 
zmenu klímy, kolaps biodiverzity, 
rozšírenie znečistenia a vyčerpávanie 
určitých prírodných zdrojov sú takzvané 
stratégie ekologického rastu 
nedostatočné; pripomína, že od roku 1972 
a od zverejnenia Meadowsovej správy sa 
zdá zrejmé, že úsilie o exponenciálny 
hospodársky rast, hoci aj ekologický, 
môže viesť len k prekročeniu 
biofyzikálnych možností Zeme, čo 
pravdepodobne povedie ku kolapsu 
súčasného spôsobu výroby, spotreby a 
výmeny; pripomína, že v rozvinutých 
krajinách sa už od 80. rokov 20. storočia 
hospodársky rast nespája so zlepšovaním 
blahobytu obyvateľstva;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 90
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch
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Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje potrebu zohľadniť 
zatvorenie podnikov a nárast 
nezamestnanosti, ktoré sú predpokladom 
priemyselnej transformácie potrebnej na 
dosiahnutie uhlíkovo neutrálneho 
hospodárstva; v tomto zmysle vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby uľahčili 
a podporili rekvalifikáciu a zlepšenie 
zručností postihnutých pracovníkov 
s cieľom zvýšiť ich zamestnateľnosť a ich 
prispôsobenie sa novým pracovným 
miestam;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 91
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že skutočne účinná 
európska priemyselná stratégia a politika 
musia vychádzať z ambicióznych opatrení 
a cieľov v oblasti klímy na základe 
európskeho právneho predpisu v oblasti 
klímy a zabezpečovať plán formovania 
priemyslu budúcnosti so všetkými 
sektormi, ktorý prispeje k dosiahnutiu 
cieľa klimatickej neutrality čo najskôr, 
najneskôr však do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Sunčana Glavak
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Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že Európska únia na 
podporu konkurencieschopnosti 
a vedúceho postavenia Európy vo svete 
potrebuje proces reindustrializácie, 
modernizáciu svojej priemyselnej 
základne, posilnenie vnútorného trhu 
a vytvorenie konkurencieschopného 
rámca pre priemysel vrátane účinnej 
stratégie pre MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. víta vytvorenie fondu vo výške 
100 miliárd EUR na tzv. spravodlivú 
transformáciu, ktorým sa zabezpečí 
podpora priemyselných odvetví, 
pracovníkov a komunít, ktoré v boji proti 
zmene klímy strácajú 
konkurencieschopnosť, pretože využívajú 
fosílne palivá, a to, aby podniky mohli 
investovať do udržateľných výrobných 
technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že inštitúcie EÚ, 
členské štáty, regióny, priemysel a všetky 
ostatné príslušné subjekty by mali 
spolupracovať na vytváraní popredných 
trhov v oblasti čistých technológií a mali 
by zabezpečiť, aby bol európsky priemysel 
svetovým priekopníkom;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 95
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. domnieva sa, že zelená dohoda 
navrhnutá Európskou komisiou, cieľ 
klimatickej neutrality do roku 2050, ciele 
zníženia emisií skleníkových plynov do 
roku 2030, ako ich v súčasnosti plánuje 
Komisia, sú do značnej miery 
nedostatočné a neumožňujú zhodnotiť 
núdzový stav v oblasti klímy a životného 
prostredia, ktorý vyhlásil Európsky 
parlament; zdôrazňuje, že cieľ klimatickej 
neutrality do roku 2050 nemá zmysel, ak 
nebude zahŕňať dovážané emisie potrebné 
na súčasnú spotrebu v Únii; pripomína, že 
uhlíková stopa Únie a vo všeobecnosti tlak 
našich činností na ekosystémy sa musia 
okamžite a nezvratne znížiť; domnieva sa 
preto, že priemyselná stratégia predložená 
Komisiou je notoricky nedostatočná, 
pokiaľ ide o jej ambície a nástroje;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 96
Alessandra Moretti
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Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že všetky odvetvia 
a priemyselné hodnotové reťazce, najmä 
tie, ktoré sú energeticky náročné, budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní 
cieľov európskej zelenej dohody 
prostredníctvom znižovania svojich 
uhlíkových stôp, ale aj urýchlením 
transformácie poskytovaním cenovo 
dostupných a čistých technologických 
riešení, rozvojom a vytváraním 
hodnotových reťazcov pre hospodársky 
životaschopné a udržateľné výrobky 
a postupy a rozvojom nových 
udržateľných obchodných modelov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
výrazne posilnila podporu inovácií pre 
uhlíkovo neutrálny priemysel, zavádzania 
prelomových technológií a udržateľných 
podnikateľských subjektov 
prostredníctvom technologicky 
neutrálneho prístupu, aby súčasne 
zabránila zbytočnej regulačnej záťaži, 
najmä pre MSP, a aby existujúcu 
zbytočnú regulačnú záťaž odstránila; 
v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby 
bezodkladne zaviedla opatrenia, stimuly 
a možnosti financovania oznámené 
v priemyselnej stratégii;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 98
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. domnieva sa, že pri takejto 
transformácii sa musia zohľadniť 
existujúce technologické kapacity 
a prispôsobiť jej ciele vývoju bez toho, aby 
bol priemysel nútený dosiahnuť ciele na, 
ktoré nie je pripravený;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 99
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. odsudzuje mýtus absolútneho 
oddelenia rastu od využívania prírodných 
zdrojov a zdôrazňuje, že k jeho 
uskutočneniu v Únii by mohlo dôjsť len 
za cenu premiestnenia znečisťujúcej 
výroby a činností do tretích krajín, čím by 
boli donútené niesť váhu neudržateľného 
spôsobu výroby, spotreby a obchodu; 
domnieva sa, že je nevyhnutná radikálna 
a rýchla transformácia spôsobu výroby, 
spotreby a výmeny; domnieva sa, že 
priemyselná stratégia musí byť kľúčovým 
prvkom tejto zásadnej transformácie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 100
Alessandra Moretti
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Návrh stanoviska
Odsek 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. pripomína, že ekologická 
transformácia by mala byť spravodlivá 
a sociálne spravodlivá, pričom sa na 
nikoho nezabudne; zdôrazňuje, že 
spravodlivá transformácia a znižovanie 
nerovností by sa mali začleniť do 
sociálnych, hospodárskych 
a environmentálnych politík na všetkých 
úrovniach; zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť ambiciózne financovanie 
Fondu na spravodlivú transformáciu, 
ktoré by malo prispievať najmä 
k vytváraniu udržateľných pracovných 
miest a k zvyšovaniu kvalifikácie 
a rekvalifikácii pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2d. domnieva sa preto, že európska 
priemyselná stratégia musí slúžiť na 
vybudovanie hospodárskeho systému 
zlučiteľného s deviatimi hranicami 
možností planéty stanovenými podľa 
Rockströma a kol.: zmena klímy, 
narúšanie biodiverzity, narušenie 
biogeochemických cyklov dusíka a 
fosforu, zmeny vo využívaní pôdy, 
okyslenie oceánov, globálne využívanie 
vody, poškodzovanie stratosférickej 
ozónovej vrstvy, zvýšené množstvo 
aerosólov v atmosfére, zavádzanie nových 
subjektov do biosféry;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 102
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2d. zdôrazňuje, že priemyselná 
stratégia EÚ sa nezameriava len na 
umožnenie transformácie energeticky 
náročných priemyselných odvetví, ale aj 
na vytvorenie širšej udržateľnej 
priemyselnej základne vrátane MSP, ktoré 
sú dôležitou súčasťou európskeho 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2e. zdôrazňuje, že táto zásadná 
transformácia a vybudovanie 
hospodárskeho a priemyselného systému 
zlučiteľného s hranicami možností 
planéty sa nemôže uskutočniť na úkor 
zraniteľných skupín obyvateľstva, ale 
naopak musí prispievať k neustálemu 
zlepšovaniu životnej úrovne a pracovných 
podmienok obyvateľstva; domnieva sa 
preto, že priemyselná stratégia sa musí v 
plnej miere venovať uspokojovaniu 
rozvojových potrieb, kolektívnych potrieb 
a individuálnych kvalitatívnych potrieb;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 104
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 2 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2e. trvá na tom, že v priemyselnej 
stratégii je potrebné určiť aj spôsoby, 
akými môžu MSP prispieť k zníženiu 
emisií skleníkových plynov a ochrane 
životného prostredia v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2f. domnieva sa, že vymedzenie 
rozvojových potrieb, kolektívnych potrieb 
a individuálnych kvalitatívnych potrieb by 
sa nemalo zakladať na svojvoľnosti 
trhových mechanizmov, ale na kolektívnej 
demokratickej diskusii občanov, do ktorej 
sa zapoja verejné orgány, demokraticky 
zvolení zástupcovia občanov, organizácie 
výrobcov, odborové zväzy, spotrebiteľské 
organizácie, združenia na ochranu 
životného prostredia, vedecká obec a 
ďalšie združenia; zdôrazňuje, že úlohou 
členských štátov je zabezpečiť úlohu pri 
nastavení smeru zásadnej transformácie, 
ktorou sa prepojí uspokojovanie potrieb a 
dodržiavanie hraníc možností planéty;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 106
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2g. domnieva sa, že toto uspokojenie 
potrieb nasledujúcich generácií pri 
súčasnom dodržiavaní hraníc možností 
planéty si vyžaduje postupné 
prispôsobenie zdrojov; domnieva sa preto, 
že demokratické, ekologické a sociálne 
plánovanie je nevyhnutným prvkom 
priemyselnej stratégie, ktorou sa bude 
viesť zásadná transformácia nášho 
spôsobu výroby, spotreby a obchodu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 107
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2h. domnieva sa, že pri tomto 
demokratickom, ekologickom a sociálnom 
plánovaní by zásadným pravidlom mala 
byť povinnosť zabezpečiť, aby konečná 
spotreba a súvisiaci odpad Únie, najmä 
európskych priemyselných odvetví, 
nepresahovali biologické kapacity 
ekosystémov na dodávanie biologických 
materiálov a asimiláciu vzniknutého 
odpadu pomocou existujúcich spôsobov 
riadenia a technológií ťažby; domnieva 
sa, že iba prostredníctvom tohto 
plánovania a tohto zásadného pravidla 
bude Únia schopná dosiahnuť nulovú 
ekologickú stopu, a tým chrániť a 
obnoviť integritu ekologických systémov 
Zeme, najmä biologickú diverzitu a 
prírodné procesy, ktoré zabezpečujú 
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zachovanie života; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby v rámci tohto 
demokratického, ekologického a 
sociálneho plánovania využívali nové 
ukazovatele spájajúce deväť hraníc 
možností planéty identifikovaných 
Rockströmom a kol., ako aj ekologickú 
stopu, index ľudského rozvoja, index 
skutočného pokroku alebo index 
sociálneho zdravia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 108
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2i. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby v rámci tohto demokratického, 
ekologického a sociálneho plánovania 
pravidelne na obdobie piatich rokov 
zavádzali indikatívne predbežné plány, 
v ktorých by sa stanovili všeobecné ciele, 
pokiaľ ide o trajektóriu, ktorá sa má 
dodržať na úrovni Únie a členských 
štátov, aby sa dosiahol cieľ nulovej 
ekologickej stopy Únie; domnieva sa, že 
tieto plány by sa mali schvaľovať 
demokraticky v súlade s ústavnými 
pravidlami každého členského štátu; 
vyzýva členské štáty, aby v rámci svojich 
plánov a s pomocou Komisie a v úzkej 
koordinácii s odborovými zväzmi, 
združeniami zamestnávateľov, 
spotrebiteľskými združeniami a 
združeniami na ochranu životného 
prostredia zaviedli pre jednotlivé 
priemyselné odvetvia všeobecné ciele 
výroby, spotreby, dovozu a vývozu, ako aj 
ciele týkajúce sa premiestnenia, 
modernizácie a dlhodobého zamerania 
výrobných kapacít;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 109
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 j (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2j. zdôrazňuje, že digitálne údaje 
umožňujú centralizované riadenie čoraz 
dlhších a komplexnejších hodnotových 
reťazcov; pripomína, že v podnikoch sa 
stalo bežné digitálne monitorovať výrobné 
procesy a hospodárske transakcie 
v reálnom čase; preto poznamenáva, že 
ekonomické plánovanie je každodennou 
realitou; domnieva sa preto, že táto 
kapacita plánovania musí slúžiť 
všeobecnému záujmu a prispievať k 
vykonávaniu európskej priemyselnej 
stratégie potrebnej na zásadnú 
transformáciu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 110
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 k (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2k. zdôrazňuje, že Únia a jej členské 
štáty potrebujú silný priemysel a verejné 
služby, ktoré zodpovedajú potrebám 
obyvateľstva a ktoré zabezpečujú 
vyvážený hospodársky rozvoj v regiónoch, 
vytváranie pracovných miest a sociálny 
pokrok pre všetkých; pripomína, že 
priemysel je nevyhnutný na splnenie 
základných potrieb európskeho 
obyvateľstva; zdôrazňuje, že silné 
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priemyselné kapacity, najmä takzvané 
tradičné priemyselné odvetvia, ako je 
oceliarstvo, sú nevyhnutné na dosiahnutie 
infraštruktúr potrebných na zásadnú 
transformáciu na nový model rozvoja;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 111
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 l (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2l. domnieva sa, že európska 
priemyselná stratégia je ekologickou 
potrebou, nástrojom sociálneho pokroku a 
nevyhnutnosťou s cieľom zaručiť 
strategickú autonómiu Únie a jej 
členských štátov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 112
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 m (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2m. trvá na tom, že je potrebné, aby 
došlo k reindustrializácii Únie a jej 
členských štátov, k premiestneniu 
výrobných kapacít, rozvíjaniu reálneho 
obehového hospodárstva s priemyselnými 
odvetviami, ktoré zohľadňujú celý životný 
cyklus výrobkov od ekodizajnu až po 
demontáž a recykláciu, s cieľom čo 
najlepšie využiť materiál, premiestniť 
výrobu tak, aby sa miesta výroby priblížili 
miestam spotreby, aby boli výrobky 
trvanlivé, opraviteľné a aby vyhovovali 
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potrebám občanov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 113
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 n (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2n. zdôrazňuje, že európska 
priemyselná stratégia musí zabezpečiť 
harmonický spoločný priemyselný rozvoj v 
celej Únii, zachovanie významných 
priemyselných kapacít v každom členskom 
štáte a neustále zlepšovanie životnej 
úrovne a pracovných podmienok všetkých 
pracovníkov; naliehavo žiada Komisiu a 
členské štáty, aby navrhli európsku 
priemyselnú stratégiu ako nástroj na 
využitie potenciálu komplementárnosti 
vnútroštátnych a regionálnych výrobných 
štruktúr v Únii; zdôrazňuje, že rozdiely v 
zložení výrobných štruktúr skutočne 
predstavujú potenciál pre 
komplementárnosť, ktorý by mohol slúžiť 
ako základ pre progresívne vytváranie 
európskeho výrobného systému, ktorý je 
nevyhnutný pre súdržnosť a strategickú 
autonómiu Únie; domnieva sa preto, že 
európska priemyselná stratégia by sa mala 
v prvom rade zamerať na dosiahnutie 
tohto cieľa; pripomína, že tieto možnosti 
komplementárnosti sa v minulosti úspešne 
využili v odvetviach, ako je letectvo alebo 
vesmír;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 114
Manuel Bompard
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Návrh stanoviska
Odsek 2 o (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2o. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby pri vykonávaní európskej 
priemyselnej stratégie zanechali víziu, 
ktorá priemysel berie ako súčet 
jednotlivých podnikov rozdelených do 
úzkych odvetví, ale aby priemysel 
považovali skôr za systém, v ktorom je 
intenzita vzťahov medzi aktérmi vo 
výrobnom systéme dôležitejšia ako 
individuálna výkonnosť každého 
podniku;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 115
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 p (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2p. naliehavo žiada Komisiu a členské 
štáty, aby prostredníctvom 
demokratického, ekologického a 
sociálneho plánovania a v rámci širšieho 
obehového hospodárstva podporovali 
vytvorenie priemyselnej a územnej 
ekológie na úrovni Únie, to znamená aby 
prijali celkovú víziu všetkých zložiek 
priemyselných systémov pri zohľadnení 
vzťahov zložiek týchto systémov s 
biosférou; domnieva sa, že tento 
priemyselný a územný ekologický prístup 
by sa mal systematicky riadiť štyrmi 
zásadami: systematické zhodnocovanie 
odpadu, minimalizácia strát rozptylom a 
minimalizácia odpadu, dematerializácia 
výrobkov, dekarbonizácia energie; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby podporovali 
rozvoj ekopriemyselných parkov na celom 
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území Únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 116
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 q (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2q. domnieva sa, že udržateľné 
zakotvenie činností na územiach musí 
predstavovať podstatný prvok európskej 
priemyselnej stratégie, aby sa podporil 
rozvoj výrobných činností a zároveň sa 
obmedzila ich ekologická stopa; 
zdôrazňuje preto význam politík 
územného plánovania a rozvoja 
infraštruktúry v rámci demokratického, 
ekologického a sociálneho plánovania; 
zdôrazňuje, že v dôsledku toho je 
predpokladom udržateľného zakotvenia 
priemyselných odvetví na územiach 
zavedenie kvalitných verejných služieb 
v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, 
výskumu a dopravy na celom území Únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 117
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 r (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2r. víta veľký počet štúdií a scenárov, 
ktoré poukazujú na uskutočniteľnosť 
európskeho systému výroby 100 % energie 
z obnoviteľných zdrojov najneskôr do 
roku 20501a; domnieva sa, že vytvorenie 
takéhoto systému výroby energie je 
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nevyhnutné na zásadnú transformáciu 
európskych priemyselných systémov a 
musí predstavovať prioritný cieľ 
európskej priemyselnej stratégie; 
zdôrazňuje naliehavú potrebu rozvoja 
európskych priemyselných odvetví v 
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov; 
domnieva sa, že rozvoj dekarbonizovanej 
výroby vodíka a výskum jeho rozmanitého 
potenciálu musí byť prioritou európskej 
priemyselnej stratégie;
__________________
1a William Zappa Martin Junginger 
Machteld van den Broek a 100% 
renewable European power system 
feasible by 2050“ (Je európsky 
energetický systém so 100 % 
obnoviteľných zdrojov uskutočniteľný do 
roku 2050?), 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0306261918312790

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 118
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 s (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2s. zdôrazňuje, že rozvoj energie 
z obnoviteľných zdrojov a digitálneho 
hospodárstva si bude vyžadovať stále 
väčšie množstvo vzácnych zemín, 
vzácnych kovov, kritických kovov a 
základných kovov; pripomína, že ťažba 
potrebná na tento rozvoj spotrebúva veľké 
množstvo vody, čo môže vstúpiť do 
konkurenčného vzťahu s potrebami 
miestneho obyvateľstva, najmä v 
regiónoch, ktoré trpia nedostatkom vody; 
zdôrazňuje, že ťažobné činnosti v tretích 
krajinách môžu byť zdrojom intenzívneho 
znečistenia ovplyvňujúceho kvalitu vody, 
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ovzdušia, pôdy, odlesňovania a straty 
biodiverzity; pripomína, že ťažobné 
činnosti sa sústreďujú v rozvojových 
krajinách, v ktorých pracovné normy 
poskytujú oveľa menšiu ochranu ako v 
EÚ, a že preto pracovné podmienky 
v baniach ohrozujú zdravie a život 
baníkov; zdôrazňuje, že znečistenie 
spôsobené ťažobnými činnosťami má 
priamy vplyv na prostriedky obživy 
miestnych obyvateľov a môže ich z 
dlhodobého hľadiska donútiť emigrovať; 
pripomína, že miestne obyvateľstvo trpí 
nepriamymi následkami kontaminácie 
vody, ovzdušia a pôdy, čo má výrazný 
vplyv na jeho zdravie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 119
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 t (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2t. domnieva sa, že cieľom európskej 
priemyselnej stratégie musí byť aj 
hľadanie alternatívnych riešení alebo 
aspoň zníženie množstva kritických 
materiálov potrebných pre európske 
priemyselné odvetvia; zdôrazňuje, že v 
rámci priemyselnej stratégie sa musí 
odpad považovať za strategický zdroj a že 
jeho recyklácia môže pomôcť obmedziť 
závislosť od zahraničných dodávateľov a 
obmedziť škody na životnom prostredí; 
domnieva sa preto, že v európskej 
priemyselnej stratégii sa musia tieto tzv. 
mestské bane plne zhodnotiť; zdôrazňuje 
však, že toto odvetvie má niekoľko 
štrukturálnych obmedzení; domnieva sa, 
že Komisia a členské štáty by mali v rámci 
európskej priemyselnej stratégie 
preskúmať možnosti premiestnenia 
určitých ťažobných činností, aby sa 
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zaručili sociálne a environmentálne 
podmienky ťažby zlučiteľné s európskymi 
environmentálnymi a sociálnymi 
normami; žiada, aby sa pre banské 
spoločnosti zaviedla povinnosť náležitej 
starostlivosti s cieľom zabezpečiť, aby sa 
ťažba uskutočňovala v súlade s 
environmentálnymi a sociálnymi 
normami, ktoré sú rovnocenné s tými, 
ktoré sú platné v Únii;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 120
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 u (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2u. dôrazne odsudzuje prevážanie 
toxického odpadu vyprodukovaného v 
Únii do rozvojových krajín; domnieva sa, 
že priemyselná stratégia musí viesť k 
výrazným zmenám vo výrobných 
procesoch a technológiách produkujúcich 
tento toxický odpad; domnieva sa, že 
Komisia a členské štáty by mali v rámci 
európskej priemyselnej stratégie 
preskúmať možnosti premiestnenia 
určitých činností spracovania toxického 
odpadu, aby sa zaručili sociálne a 
environmentálne podmienky spracovania 
zlučiteľné s európskymi 
environmentálnymi a sociálnymi 
normami; žiada, aby sa zaviedla 
povinnosť náležitej starostlivosti aj pre 
spoločnosti zodpovedné za cezhraničnú 
prepravu toxického odpadu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 121
Manuel Bompard
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Návrh stanoviska
Odsek 2 v (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2v. je znepokojený kvázimonopolným 
postavením Čínskej ľudovej republiky, 
pokiaľ ide o vzácne zeminy a vzácne kovy; 
domnieva sa, že táto závislosť Únie od 
Číny je nezlučiteľná s nevyhnutnosťou 
strategickej autonómie Únie a jej 
členských štátov; zdôrazňuje, že vo 
všeobecnosti sú európske priemyselné 
odvetvia mimoriadne závislé od čínskych 
priemyselných kapacít; domnieva sa, že 
Čína nemá nepriateľské geostrategické 
úmysly voči Únii, ale sleduje agresívnu 
priemyselnú stratégiu, ktorú štát silne 
podporuje; poznamenáva preto, že cieľom 
Číny je podporovať využívanie týchto 
vzácnych zemín a vzácnych kovov v rámci 
stratégie s názvom „Made in China 2025“ 
(Vyrobené v Číne 2025) a v rámci 13. 
päťročného plánu, aby čínske 
priemyselné odvetvie vzácnych zemín 
viedlo k uvádzaniu tovaru s vysokou 
pridanou hodnotou na trh; domnieva sa, 
že zníženie závislosti od Číny a 
ambicióznejšia a strategickejšia európska 
priemyselná politika by mali byť 
základnými cieľmi európskej priemyselnej 
stratégie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 122
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 w (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2w. zdôrazňuje, že pandémia Covid-19 
poukázala na dramatické dôsledky 
dezindustrializácie a straty hlavných 
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strategických priemyselných lokalít na 
výrobu liekov a sanitárneho vybavenia; 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
hospodárske stratégie farmaceutických 
laboratórií viedli k zvýšeniu nestability 
farmaceutických výrobných reťazcov; 
odsudzuje skutočnosť, že neustála snaha 
o znižovanie nákladov zo strany 
farmaceutických laboratórií viedla k 
presunu výroby na subdodávateľov, ako 
aj k rastúcemu krajín s nízkymi nákladmi 
na pracovnú silu na dodávanie účinných 
látok; odsudzuje účelovosť tohto 
hospodárskeho modelu, ktorý spočíva v 
zachovaní maximálnej ekonomickej 
marže vo farmaceutických laboratóriách, 
pričom subdodávateľom sa ponecháva iba 
veľmi malá časť, ktorá je často 
nedostatočná na zaručenie udržateľnosti 
priemyselných lokalít; je znepokojený tým, 
že rastúca hospodárska a priemyselná 
nestabilita subdodávateľov logicky 
znásobuje trhliny na trhu s liekmi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 123
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 x (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2x. žiada, aby sa v záujme prekonania 
nedostatkov a krátkodobého fungovania 
súkromných farmaceutických laboratórií 
zaviedla skutočná priemyselná stratégia 
na obnovenie podmienok pre miestnu 
farmaceutickú výrobu; domnieva sa, že 
táto európska farmaceutická priemyselná 
stratégia musí slúžiť skutočnej stratégii 
verejného zdravia zameranej na záujmy 
pacientov; je znepokojený pokusmi o 
opätovné premiestňovanie farmaceutickej 
výroby zo strany farmaceutických 
laboratórií; domnieva sa, že každé verejné 



AM\1209274SK.docx 65/132 PE654.051v01-00

SK

financovanie prínosné pre európske 
podniky farmaceutického priemyslu musí 
byť vyvážené transparentnosťou 
a vysledovateľnosťou investícií, ako aj 
povinnosťou zásobovať európsky trh a 
cenovou dostupnosťou liekov; zdôrazňuje, 
že iba verejnou výrobou, ktorú kontrolujú 
nielen členské štáty, ale aj používatelia 
zdravotníckych systémov a zamestnanci 
tohto odvetvia, sa môže účinne vykonávať 
táto stratégia v oblasti verejného zdravia; 
trvá na tom, že takáto verejná výroba 
zahŕňa všetky zdravotné výrobky, lieky, 
ale aj nevyhnutné suroviny; zdôrazňuje 
potrebu zohľadniť environmentálny vplyv 
tejto výroby a odsudzuje skutočnosť, že 
tretie krajiny, najmä ázijské krajiny, sú 
jedinými krajinami, ktoré sú vystavené 
znečisteniu v dôsledku celosvetovej výroby 
liekov; trvá na tom, aby sa v Únii 
vybudovali výrobné lokality, v ktorých sa 
budú dodržiavať environmentálne normy; 
naliehavo žiada členské štáty, aby 
pristúpili k znárodneniu farmaceutických 
priemyselných odvetví a spoločností 
potrebných pre ich zdravotnú nezávislosť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 124
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 y (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2y. opakuje, že zdravie je základné, 
nescudziteľné a všeobecné ľudské právo; 
domnieva sa preto, že lieky sú verejným 
statkom pre ľudstvo a nemali by sa 
uvádzať na trh ako tovar, ktorý sa využíva 
výhradne na základe návratnosti a 
ziskovosti; odsudzuje postupy 
farmaceutických laboratórií, ktoré rušia 
výrobu všetkých liekov, ktoré sa už 
nepovažujú za dostatočne výnosné, aj keď 
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sú nevyhnutné, a ktoré sa usilujú len 
o maximalizáciu ziskov prostredníctvom 
podávania patentov; pripomína, že patenty 
nie sú synonymom pre inovácie; 
zdôrazňuje, že verejná alebo charitatívna 
podpora výskumu, vývoja alebo výroby je 
rozsiahla a že preto sú riziká a investície 
skutočne verejné a že čoraz vyššie zisky 
spojené s neprimeranými cenami sú 
sprivatizované v prospech 
farmaceutických laboratórií; domnieva sa 
preto, že patentový systém pre lieky je 
hazardnou hrou, ktorá škodí verejným 
orgánom, inštitúciám sociálneho 
zabezpečenia, občanom aj pacientom; 
pripomína, že občania preto za lieky platia 
dvakrát a mimoriadne vysoké ceny, a to 
teda buď vo forme pomoci na výskum, 
alebo platením doplatkom na lieky; 
domnieva sa, že občania sú zbavení 
vlastníctva liekov, ktoré by im mali patriť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 125
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 z (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2z. žiada, aby patenty na 
farmaceutické výrobky, diagnostické 
procesy alebo metódy podliehali 
povinnému licenčnému režimu, keď je to 
vo všeobecnom záujme, najmä ak sa tieto 
výrobky alebo výrobky, ktoré sú 
výsledkom týchto procesov alebo metód, 
sprístupňujú verejnosti v nedostatočnom 
množstve alebo kvalite alebo za neobvykle 
vysoké ceny alebo ak sa patent používa v 
rozpore so všeobecným záujmom; vyzýva 
na okamžité zrušenie doložiek 
o exkluzivite trhu a doložiek o exkluzivite 
klinických údajov stanovených vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch a 
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právnych predpisoch Únie; naliehavo 
žiada Komisiu a členské štáty, aby 
oznámili Svetovej obchodnej organizácii 
(WTO) svoj zámer vyhlásiť sa za 
oprávnených dovážajúcich členov v 
zmysle článku 31a Dohody o obchodných 
aspektoch práv duševného vlastníctva 
(TRIPS); žiada, aby sa nepožadovali 
patenty na výskum vedený v súvislosti s 
ochorením Covid-19 s cieľom vyvinúť 
testy, vakcíny, lieky, ale aj rúška či 
softvér, diagnostické a monitorovacie 
nástroje v súvislosti s umelou 
inteligenciou; žiada, aby sa stanovili ceny 
liekov pri zohľadnení pomoci z verejných 
zdrojov, ktorú dostávajú farmaceutické 
laboratóriá, a aby sa stanovili na základe 
konkrétnych prvkov, ako je pôvod, cena 
suroviny a ďalšie predbežné výdavky, ako 
je napríklad doprava;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 126
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 a a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2aa. naliehavo žiada Komisiu a členské 
štáty, aby vykonali sčítanie všetkých 
najnovších miest výroby liekov veľkého 
terapeutického záujmu na území Únie; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali 
toto spoločné vymedzenie liekov veľkého 
terapeutického záujmu: lieky alebo triedy 
liekov, v prípade ktorých by prerušenie 
liečby mohlo ohroziť život pacientov v 
krátkodobom alebo strednodobom 
horizonte alebo predstavuje významnú 
stratu príležitosti pre pacientov, pokiaľ ide 
o závažnosť alebo potenciálny vývoj 
choroby; naliehavo žiada Komisiu a 
členské štáty, aby v spracovateľských 
závodoch zaviedli finančnú a 
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administratívnu ochranu týchto liekov 
veľkého terapeutického záujmu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby bezodkladne 
zabezpečili podmienky bezpečnosti 
dodávok liekov veľkého terapeutického 
záujmu; vyzýva členské štáty, aby obnovili 
výrobu v súčasnosti dovážaných liekov 
veľkého terapeutického záujmu, ktoré sa 
už pacientom pravidelne nevydávajú alebo 
ktoré sa identifikujú ako lieky, pri ktorých 
hrozí prerušenie dodávok, pričom sa 
uprednostnia subdodávateľské závody, 
ktoré už disponujú potrebnými 
prevádzkovými kapacitami; žiada Komisiu 
a členské štáty, aby čo najrýchlejšie 
zriadili jeden alebo viac neziskových 
európskych farmaceutických podnikov vo 
všeobecnom záujme, ktoré budú schopné 
vyrábať určité lieky veľkého 
terapeutického záujmu, pri ktorých 
existuje značné riziko nedostatku; vyzýva 
Komisiu, aby čo najskôr vytvorila 
európsku strategickú rezervu liekov 
veľkého terapeutického záujmu, pri 
ktorých existuje značné riziko nedostatku, 
pričom táto rezerva môže predstavovať 
núdzový zdroj dodávok pre členské štáty; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v 
spolupráci s odborníkmi v oblasti 
zdravotníctva, združeniami pacientov a 
výrobcami vymedzili priebežný zoznam 
liekov veľkého terapeutického záujmu, pri 
ktorých existuje značné riziko nedostatku, 
a to pomocou ukazovateľov 
monitorovania, ako je napríklad ich 
nedostatok v minulosti či ukazovatele 
nestabilnosti výrobného reťazca;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 127
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 a b (nový)



AM\1209274SK.docx 69/132 PE654.051v01-00

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2ab. žiada, aby sa vo všetkých 
členských štátoch, ako aj na úrovni Únie 
ako celku zriaďovali verejné centrá pre 
lieky; domnieva sa, že tieto verejné centrá 
by demokraticky a úplne transparentne 
mali riadiť správne rady združujúce 
zástupcov vnútroštátnych zdravotníckych 
orgánov a inštitúcií sociálneho 
zabezpečenia, ako aj zástupcov 
odborových zväzov v tomto odvetví, 
združení používateľov systémov verejného 
zdravia, vedcov a poslancov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 128
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 a c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2ac. domnieva sa, že tieto verejné 
centrá pre lieky by mali mať tieto 
prioritné úlohy:
a) zabezpečovať premiestnenia a verejnú 
výrobu liekov, účinných látok, reagentov 
a diagnostických pomôcok podľa plánu 
demokraticky stanoveného členskými 
štátmi;
b) zaručiť zásobovanie strategickej 
rezervy základnými liekmi;
c) zabezpečiť, aby vnútroštátne zásoby 
liekov postačovali na splnenie požiadaviek 
akejkoľvek povahy a aby verejné výrobné 
prevádzky dokázali dostatočne rýchlo 
zareagovať na náhly nárast dopytu;
d) umožniť transparentnosť financovania 
výskumu a vývoja a stanoviť podmienky 
pre súkromný sektor, ktorý využíva pomoc 
pri výskume liekov a vakcín;
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e) zabezpečiť kontrolu všetkých cien 
zdravotníckych výrobkov a oznamovať ich 
skutočné výrobné náklady. Pri 
dovážaných účinných látkach musia mať 
k dispozícii informácie o ich pôvode;
f) rozšíriť používanie diagnostických 
platforiem;
g) rozhodovať o vývoze liekov a 
zdravotníckych výrobkov s cieľom 
poskytnúť zdravotnú pomoc tretím štátom 
v ťažkostiach;
h) zabezpečiť uverejňovanie všetkých prác 
a štúdií týkajúcich sa ich činnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 129
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 a d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2ad. pripomína, že chemické 
priemyselné odvetvia sú nevyhnutné na 
uspokojovanie mnohých každodenných 
potrieb a budú aj naďalej zohrávať 
dôležitú úlohu v súvislosti so zásadnou 
ekologickou transformáciou; zdôrazňuje, 
že takmer všetky výrobky a služby 
každodenného života prechádzajú v 
určitom bode chemickým priemyslom 
alebo sú od neho závislé; pripomína, že 
chemický priemysel je nevyhnutný na 
vykonávanie všetkých ostatných 
priemyselných činností, či už ide o 
spracovanie plastov a gumy, stavebníctvo, 
farmaceutický priemysel, hutníctvo, 
výrobu dopravných zariadení, informácie, 
sklársky priemysel; domnieva sa, že v 
dôsledku toho zastáva chemický priemysel 
strategické postavenie; poznamenáva, že 
chemický priemysel je stále veľmi závislý 
od fosílnych zdrojov, najmä ropy, a že 
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petrochemické výrobky sa používajú v 
mnohých ďalších chemických odvetviach;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 130
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 a e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2ae. naliehavo žiada Komisiu a členské 
štáty, aby po konzultácii s organizáciami 
zamestnávateľov a odborovými zväzmi 
prijali všetky potrebné opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby výrobné procesy v 
európskych chemických priemyselných 
odvetviach prešli na dvanásť 
vymedzených zásad zelenej chémie, ako 
ich vymedzili chemici P. Anastas a J. 
Warner; pripomína, že zelená chémia sa 
neobmedzuje iba na chémiu rastlín; 
zdôrazňuje, že vývoj biopalív má 
urýchľujúci vplyv na odlesňovanie a 
zmenu využívania poľnohospodárskej 
pôdy určenej na výživu ľudí alebo zvierat 
v prospech výroby agropalív; zdôrazňuje 
potenciál biologicky inšpirovanej chémie 
ako alternatívy k súčasným priemyselným 
procesom; žiada, aby sa v plnej miere 
ocenili odborné znalosti zamestnancov pri 
prechode z európskeho chemického 
priemyslu na procesy, ktoré rešpektujú 
ochranu zdravia a bezpečnosť 
pracovníkov, obyvateľstva a životné 
prostredie, keďže majú najväčšie 
predpoklady vedieť, ako predchádzať 
rizikám, ktorým sú vystavení ako prví;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 131
Manuel Bompard
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Návrh stanoviska
Odsek 2 a f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2af. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že právne predpisy EÚ o 
kontrole veľkých havárií s prítomnosťou 
nebezpečných látok sa účinne 
neuplatňujú v dôsledku nedostatkov pri 
inšpekcii a hodnotení lokalít; pripomína, 
že tieto nedostatky, na ktoré tragicky 
poukázala nehoda v spoločnosti Lubrizol 
vo Francúzsku, sú spôsobené poklesom 
inšpekcií a návštev zariadení, ktoré sú 
dôsledkom neustáleho znižovania počtu 
zamestnancov; zdôrazňuje, že toto 
zníženie počtu zamestnancov je 
dôsledkom povinností znižovať verejné 
výdavky odporúčaných v rámci 
európskeho semestra; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby sa poučili z havárii v 
spoločnosti Lubrizol a krízy Covid-19;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 132
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 a g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2ag. požaduje posilnenie inšpekcií 
závodov klasifikovaných podľa smernice 
Seveso a priemyselných zariadení, ktoré 
najviac znečisťujú životné prostredie, pri 
súčasnom prijatí integrovaného prístupu, 
ktorý bude zodpovedať realite každého 
zariadenia a jeho prostredia; zdôrazňuje, 
že účelom týchto inšpekcií musí byť 
predchádzanie riziku havárií a incidentov, 
výrazné zníženie všetkých emisií 
znečisťujúcich látok škodlivých pre 
zdravie, ovzdušie, vodu a pôdu, lepšie 
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nakladanie s odpadom, integrácia 
biodiverzity, zníženie emisií skleníkových 
plynov, energetická efektívnosť; požaduje 
rešpektovanie technických kompetencií a 
záruk nezávislosti inšpekcie zariadení 
klasifikovaných podľa smernice Seveso vo 
vzťahu k riaditeľom spoločností, ale aj 
k správnym orgánom, ako aj bezplatné 
informovanie verejnosti o výsledkoch 
kontrol a vplyvoch klasifikovaných 
zariadení na životné prostredie a zdravie; 
zdôrazňuje hlboké synergie, ktoré existujú 
medzi každodennou realitou príslušných 
zariadení, s ktorou sa stretávajú 
zamestnanci, inšpekciou práce a 
inšpekciou klasifikovaných zariadení; 
žiada, aby boli inšpekcia práce a inšpekcia 
klasifikovaných zariadení schopné priamo 
si vymieňať informácie bez 
sprostredkovania správnych orgánov a 
aby tieto dve inšpekcie vykonávali 
spoločne neoznámené kontroly na mieste;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 133
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 a h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2ah. trvá na tom, aby sa opätovne 
preskúmali funkcie zverené 
subdodávateľom so zásadou zákazu v 
zariadeniach klasifikovaných podľa 
smernice Seveso, pričom zodpovedný 
pracovník zadávateľského (alebo 
používateľského) podniku je povinný 
predchádzať rizikám vzhľadom na 
povolenie na činnosti a nemôže ich 
preniesť na zúčastnené podniky;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 134
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 a i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2ai. domnieva sa, že európska 
priemyselná stratégia musí prispievať k 
zlepšovaniu životnej úrovne a pracovných 
podmienok pracovníkov; domnieva sa 
preto, že európska priemyselná stratégia 
musí v rámci demokratického, 
ekologického a sociálneho plánovania 
zahŕňať záväzné ciele s cieľom zachovať 
a zlepšovať zdravie pri práci; žiada, aby 
pracovné lekárstvo mohlo konať 
preventívne a hneď, ako sa práca stane 
patogénnou; domnieva sa, že prostriedky 
a právomoci pracovného lekárstva sa 
musia rozširovať rovnako ako prostriedky 
a právomoci inšpekcie práce; vyzýva 
členské štáty, aby prostredníctvom svojich 
právnych predpisov zaručili nezávislosť 
medicíny a inšpekcie práce, pokiaľ ide 
o zamestnávateľov a správne orgány s 
cieľom zabezpečiť účinné dodržiavanie 
pracovného práva;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 135
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 a j (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2aj. pripomína, že mnohé látky 
pôsobiace ako potenciálny endokrinný 
disruptor sú látky používané alebo 
vyrábané v priemysle; zdôrazňuje, že sa to 
týka pracovísk v niekoľkých hlavných 
priemyselných odvetviach, a to z hľadiska 
výroby, ako aj použitia, pričom ide najmä 
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o farmaceutický a chemický priemysel; 
pripomína, že pracovníci často nie sú 
informovaní o rizikách, ktorým sú 
vystavení, a že nie sú zavedené ochranné 
opatrenia potrebné na zabránenie týmto 
rizikám; vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že keď sa vo všetkých 
európskych krajinách rakovina uzná ako 
choroba z povolania, zvyčajne sa vyberie 
jeden príčinný činiteľ, hoci viacnásobné 
vystavenie v práci je bežné; poznamenáva, 
že rakovina súvisiaca s pracovnou 
činnosťou sa započítava medzi všetky 
ostatné druhy rakoviny a že ako taká nie 
je všeobecne identifikovaná; odsudzuje 
skutočnosť, že keď sa analyzuje 
rozdelenie nákladov na rakovinu 
súvisiacu s pracovnou činnosťou medzi 
rôznych aktérov, konštatuje sa, že takmer 
všetky náklady znášajú pracovníci a ich 
rodiny; poznamenáva, že rakovina 
súvisiacu s pracovnou činnosťou je 
spojená s mimoriadne vysokými nákladmi 
pre pracovníkov, zamestnávateľov a 
systém sociálneho zabezpečenia v rôznych 
členských štátoch; požaduje, aby sa v 
súvislosti s demokratickým, ekologickým a 
sociálnym plánovaním vopred stanovili 
ciele na ochranu zdravia pracovníkov, 
ktoré sa musia dosiahnuť na základe 
kvantitatívneho modelu, ktorý spája určitú 
úroveň rizika rakoviny s úrovňou 
vystavenia; žiada, aby sa vytvorili systémy 
dohľadu, ktoré umožnia všetkým osobám, 
ktoré boli v určitom okamihu svojej 
profesionálnej kariéry vystavené 
karcinogénnym látkam, využívať tento 
systém sledovania počas celého života;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 136
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 a k (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2ak. pripomína, že úspešná priemyselná 
stratégia spočíva predovšetkým v 
zručnostiach pracovníkov a vyžaduje 
neustále zlepšovanie ich životnej úrovne a 
pracovných podmienok; odsudzuje 
politickú rétoriku, ktorá považuje úspech 
priemyselnej stratégie za zásadný problém 
konkurencieschopnosti a prácu za 
náklad; pripomína, že inovácie 
nevykonávajú samotné spoločnosti, ale 
pracovníci, ktorí v nich pracujú; 
domnieva sa preto, že práca je využitím 
individuálnych a kolektívnych zručností, 
bez ktorých k inováciám nedochádza; 
preto nalieha na Komisiu a členské štáty, 
aby prijali regulačný rámec, ktorým sa v 
plnej miere ocenia zručnosti pracovníkov; 
zdôrazňuje, že úspech európskej 
priemyselnej stratégie a zásadnej 
ekologickej transformácie nemožno 
oddeliť od existencie možností odborného 
vzdelávania vo všetkých členských 
štátoch, ktoré je verejné, bezplatné, 
kvalitné a ktoré využíva vyváženú územnú 
sieť; žiada, aby členské štáty uznali a 
účinne zaručili právo zamestnancov na 
ďalšie odborné vzdelávanie a celoživotné 
vzdelávanie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 137
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 a l (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2al. trvá v rámci európskej 
priemyselnej stratégie na využívaní 
sociálneho dialógu, aby sa zabezpečil 
spravodlivý prechod pracovníkov na 
využívanie umelej inteligencie 
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a na automatizáciu úloh, najmä 
prostredníctvom programov celoživotného 
vzdelávania, podpory osobám postihnutým 
znižovaním počtu pracovných miest a 
prístupom k novým príležitostiam na trhu 
práce; zdôrazňuje, že samotné spoločnosti 
musia tiež investovať do odbornej 
prípravy a rekvalifikácie svojej existujúcej 
pracovnej sily, aby uspokojili svoje 
potreby;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 138
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 a m (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2 am.  pripomína, že európska 
priemyselná stratégia povedie k 
rastúcemu vývoju algoritmov a strojov, 
ktoré majú schopnosti učiť sa a vyvíjať 
sa; zdôrazňuje, že tieto algoritmy a stroje 
by sa mali navrhovať transparentným a 
ohľaduplným spôsobom už od fázy 
návrhu, pričom by sa osobitná pozornosť 
mala venovať ich dôsledkom na fyzickú a 
duševnú pohodu pracovníkov; trvá na 
tom, aby pracovníci mohli využívať právo 
na objasnenie rozhodnutí, ktoré boli 
prijaté algoritmami, s cieľom znížiť 
neistotu a nepriehľadnosť, ktoré 
poškodzujú dlhodobé blaho pracovníkov; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na 
tento účel prijali právne predpisy; 
naliehavo žiada Komisiu, aby navrhla 
legislatívnu iniciatívu týkajúcu sa 
pracovníkov vykonávajúcich úkolovú 
prácu na platformách s cieľom poskytnúť 
im právnu ochranu nevyhnutnú pre ich 
fyzickú a duševnú pohodu;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 139
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 a n (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2an. je znepokojený nebývalým počtom 
nezamestnaných v Európe po kríze 
spôsobenej pandémiou Covid-19; 
domnieva sa, že európska priemyselná 
stratégia a premiestnenie výroby sú 
najlepším nástrojom na dosiahnutie 
produktívnej zamestnanosti a dôstojnej 
práce, čo je ôsmy cieľ udržateľného 
rozvoja; zdôrazňuje, že skrátením 
pracovného času sa môžu v Európe 
vytvoriť milióny pracovných miest; 
pripomína dokumenty OECD, v ktorých 
sa zdôrazňuje, že automatizácia môže 
umožniť výber spoločnosti znížiť počet 
odpracovaných hodín, a tým zlepšiť 
životné a zdravotné podmienky 
pracovníkov1a; zdôrazňuje, že zvýšenie 
hodinovej produktivity priamo súvisí so 
skrátením pracovného času, najmä 
prostredníctvom jeho priaznivých účinkov 
na pohodu, fyzické a duševné zdravie 
pracovníkov; pripomína, že podľa 
švédskeho ekonóma Jonasa Nässena by 
skrátenie pracovného času o 1 % viedlo k 
zníženiu spotreby energie a emisií 
skleníkových plynov v priemere o 0,8 %1b; 
zdôrazňuje, že mnoho ďalších vedeckých 
štúdií preukázalo silný súvis medzi 
pracovným časom a vplyvom na životné 
prostredie a že krajiny, ktoré skrátili svoj 
pracovný čas, zaznamenali výrazné 
zlepšenie svojich environmentálnych 
ukazovateľov1c; vyzýva preto všetky 
členské štáty, aby pre všetkých 
zamestnancov zriadili zákonný pracovný 
týždeň trvajúci 32 hodín;
__________________
1a OCDE (2016) „Automatizácia a 
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samostatná zárobková činnosť v digitálnej 
ekonomike“ 
(https://www.oecd.org/fr/emploi/Automati
sation et travail indépendant dans une 
économie numérique.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 
(Znížil by kratší pracovný čas emisie 
skleníkových plynov? Analýza využívania 
času a spotreby vo švédskych 
domácnostiach). 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“ (Skrátenie pracovného času ako 
riešenie zmeny klímy: Porovnanie piatich 
scenárov pre Veľkú Britániu), Ecological 
Economics, Elsevier, vol. 132(C), strany 
124 – 134 
(https://ideas.repec.org/a/eee/ecolec/v132y
2017icp124-134.html).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 140
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 2 a o (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2ao. odsudzuje rastúce a masívne 
využívanie zadávania zákaziek 
subdodávateľom v priemysle; zdôrazňuje, 
že cieľom stratégie využívania 
subdodávateľov je outsourcing 
priemyselných, obchodných, zdravotných, 
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bezpečnostných, mzdových a sociálnych 
rizík presunutím zodpovednosti 
dodávateľov na subdodávateľov, či 
dokonca zamestnancov; pripomína, že 
mzdy a postavenie subdodávateľov sú vo 
všeobecnosti nižšie ako mzdy a postavenie 
bežných zamestnancov; zdôrazňuje, že 
prax využívania subdodávateľov vyvíja 
tlak na znižovanie miezd a vytvára 
nestabilitu a neistotu pri práci; 
pripomína, že pracovné podmienky 
subdodávateľov sú obzvlášť zlé a že sa 
často nedodržiava právo na zdravie a 
bezpečnosť týchto zamestnancov; žiada, 
aby boli zadávatelia, podniky, ktoré 
využívajú poskytovateľov služieb 
a subdodávateľov, spoločensky a právne 
zodpovední za povinnosti, ktoré im tento 
vzťah prináša, a to z hľadiska pracovných 
podmienok a bezpečnosti, rovnakého 
zaobchádzania, zamestnania, odbornej 
prípravy a organizácie pracovného času;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 141
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vzhľadom na ťažkosti, ktorým 
čelia najmä mikropodniky, požaduje 
súdržné politiky EÚ s cieľom obmedziť 
duplicitu, zlepšiť presadzovanie platných 
právnych predpisov a zjednodušiť 
financovanie EÚ;

vypúšťa sa;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 142
Mick Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vzhľadom na ťažkosti, ktorým 
čelia najmä mikropodniky, požaduje 
súdržné politiky EÚ s cieľom obmedziť 
duplicitu, zlepšiť presadzovanie platných 
právnych predpisov a zjednodušiť 
financovanie EÚ;

3. požaduje úplný súlad všetkých 
politík EÚ s cieľmi v oblasti klímy 
a životného prostredia a potrebné revízie 
právnych predpisov s cieľom zabezpečiť 
tento súlad; požaduje lepšie presadzovanie 
platných právnych predpisov s cieľom 
zabezpečiť úplné vykonávanie právnych 
predpisov v oblasti klímy a životného 
prostredia; žiada, aby finančné 
prostriedky EÚ na obnovu prispeli 
k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy 
a životného prostredia, a uznáva ťažkosti, 
ktorým čelia najmä mikropodniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vzhľadom na ťažkosti, ktorým 
čelia najmä mikropodniky, požaduje 
súdržné politiky EÚ s cieľom obmedziť 
duplicitu, zlepšiť presadzovanie platných 
právnych predpisov a zjednodušiť 
financovanie EÚ;

3. zdôrazňuje, že politiky EÚ by mali 
byť súdržné vo všetkých odvetviach 
s cieľom obmedziť duplicitu a podporiť 
synergie; zdôrazňuje význam 
uplatňovania hľadiska klímy a životného 
prostredia vo všetkých oblastiach politiky; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili správne vykonávanie a účinné 
presadzovanie platných právnych 
predpisov; domnieva sa, že prístup 
k financovaniu EÚ by sa mal uľahčiť 
najmä pre MSP;

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vzhľadom na ťažkosti, ktorým 
čelia najmä mikropodniky, požaduje 
súdržné politiky EÚ s cieľom obmedziť 
duplicitu, zlepšiť presadzovanie platných 
právnych predpisov a zjednodušiť 
financovanie EÚ;

3. požaduje súdržné a koordinované 
politiky EÚ s cieľom obmedziť duplicitu, 
zlepšiť presadzovanie platných právnych 
predpisov, zjednodušiť financovanie EÚ 
a ďalej posilniť synergie medzi 
európskymi štrukturálnymi a investičnými 
fondmi a programami EÚ s cieľom 
podporiť MSP a mikropodniky pri 
prechode na odolnejšie, ekologickejšie 
a digitálne hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vzhľadom na ťažkosti, ktorým 
čelia najmä mikropodniky, požaduje 
súdržné politiky EÚ s cieľom obmedziť 
duplicitu, zlepšiť presadzovanie platných 
právnych predpisov a zjednodušiť 
financovanie EÚ;

3. požaduje súdržné politiky EÚ 
a plné presadzovanie existujúcich 
právnych predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína, že podľa niektorých 
nedávnych odhadov by si stabilizácia 
globálneho otepľovania na úrovniach, o 
ktorých sa rozhodlo v Parížskej dohode, 
vyžadovala od krajín G20 do konca tohto 
storočia investície vo výške 16 000 až 
103 000 miliárd dolárov; zdôrazňuje, že 
ročné náklady v prípade nečinnosti by pre 
svetové hospodárstvo predstavovali 1 875 
až 10 000 miliárd dolárov; domnieva sa 
preto, že náklady v prípade nečinnosti 
alebo oneskoreného prijatia opatrení sú 
oveľa vyššie ako náklady na prijatie 
opatrení;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 147
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že európska 
priemyselná stratégia by mala takisto 
zabezpečiť sprístupnenie jasných, 
komplexných a ľahko dostupných 
informácií o stave európskeho priemyslu, 
najmä všetkých informácií relevantných 
pre pochopenie vplyvov priemyselnej 
výroby na zdravie a životné prostredie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. uznáva význam Mechanizmu 
spravodlivej transformácie pre podporu 
najviac postihnutých regiónov 
a pracovníkov pri transformácii na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a na 
zmiernenie sociálno-ekonomického 
vplyvu transformácie; víta návrh na 
zvýšenie rozpočtu pre Fond na 
spravodlivú transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. víta iniciatívu Komisie rozšíriť 
centrá digitálnych inovácií do všetkých 
európskych regiónov s cieľom umožniť 
MSP integrovať digitálne inovácie, čím sa 
vytvoria príležitosti na dobrovoľníctvo a 
odbornú prípravu v oblasti digitálnych 
technológií; 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 150
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje význam zelenej prísahy 
v európskej zelenej dohode, zásady 
nespôsobovať žiadnu škodu, a domnieva 
sa, že to musí byť ústredným prvkom 
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priemyselnej politiky EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. domnieva sa, že vzhľadom na 
investície potrebné na uskutočnenie 
zásadnej transformácie a na vykonávanie 
priemyselnej stratégie by Komisia mala 
bezodkladne preskúmať svoje usmernenia 
o štátnej pomoci; pripomína, že v máji 
2012 Komisia uverejnila oznámenie o 
modernizácii politiky Európskej únie v 
oblasti štátnej pomoci s cieľom uľahčiť 
poskytovanie štátnej pomoci, keď je 
„zacielená na zistené zlyhania trhu 
a zohľadňuje ciele spoločného záujmu“; 
domnieva sa, že úspech zásadnej 
ekologickej transformácie a priemyselnej 
stratégie, ktorá ho podporuje, je cieľom 
spoločného záujmu; pripomína, že podľa 
viacerých vedeckých štúdií „zmena klímy 
je najväčším a najrozsiahlejším zlyhaním 
trhu, k akému kedy došlo“ 1a a okrem toho 
pripomína, že Komisia v roku 2014 prijala 
„Usmernenie o štátnej pomoci v oblasti 
ochrany životného prostredia a 
energetiky“; v tejto súvislosti naliehavo 
žiada Komisiu, aby predložila revíziu 
svojej politiky v oblasti štátnej pomoci s 
cieľom povoliť štátnu pomoc na podporu 
premiestnenia, rozšírenia a modernizácie 
výroby v priemyselných odvetviach, ktoré 
orgány členských štátov v rámci 
demokratického, ekologického a 
sociálneho plánovania považujú za 
strategické na uskutočnenie zásadnej 
transformácie;
__________________
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1a Stern Nicholas, Stern review on The 
Economics of Climate Change (Sternova 
správa o hospodárskych dôsledkoch 
zmeny klímy), zhrnutie, Londýn, 
Ministerstvo financií, 2006, s. 1.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 152
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva na ambiciózne začlenenie 
hľadiska klímy a biodiverzity do 
budúceho VFR s cieľom podporiť 
dekarbonizáciu európskych spoločností 
a hospodárstiev, ako aj ochranu a obnovu 
biodiverzity; považuje za dôležité 
podporovať udržateľnosť vo všetkých 
výrobných reťazcoch prostredníctvom 
verejných a súkromných zdrojov 
financovania; zdôrazňuje tiež význam 
investícií proti zmene klímy a na podporu 
biodiverzity vrátane finančných 
prostriedkov z VFR a plánu obnovy 
s cieľom zabezpečiť, aby sa finančné 
prostriedky Únie nevyužívali spôsobom, 
ktorý je v rozpore s jej cieľmi v oblasti 
klímy alebo životného prostredia; vyzýva 
členské štáty, aby do roku 2020 postupne 
zrušili všetky priame a nepriame dotácie 
na fosílne palivá s cieľom splniť záväzky 
EÚ v oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Mick Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že je dôležité riešiť 
problémy vyplývajúce zo stretu medzi 
právnymi predpismi o výrobkoch, 
chemických látkach a odpade 
a dosiahnuť skutočne obehové 
hospodárstvo; domnieva sa, že 
priemyselná stratégia EÚ musí ísť ruka 
v ruke s obehovým hospodárstvom a musí 
byť ústredným prvkom úsilia EÚ 
o vytvorenie skutočne obehového 
hospodárstva; konštatuje, že zaviesť 
zásady obehového hospodárstva je 
najťažšie práve v priemyselnom sektore, 
a očakáva, že priemyselná stratégia spolu 
s novým akčným plánom pre obehové 
hospodárstvo urýchli tento prechod;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. domnieva sa, že veľká väčšina 
verejných dlhov členských štátov je 
neoprávnená, keďže sú v zásade 
výsledkom kompenzácie preukázaných 
zlyhaní finančných inštitúcií počas krízy v 
roku 2008 na jednej strane a pandémie 
Covid-19 na druhej strane; domnieva sa, 
že v súčasnom rámci zmlúv je možné 
členské štáty oslobodiť od tohto bremena; 
naliehavo žiada Európsku centrálnu 
banku, aby zmenila dlh členských štátov 
voči Európskemu systému centrálnych 
bánk na časovo neobmedzený dlhopis s 
nulovým kupónom;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 155
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. požaduje predvídateľný rámec 
práv duševného vlastníctva, keďže toto je 
kľúč k stimulácii investícií a podpore 
inovačných riešení, ktoré prispievajú 
najmä k znižovaniu emisií skleníkových 
plynov1;

vypúšťa sa;

__________________
1 Skleníkové plyny.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 156
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. požaduje predvídateľný rámec 
práv duševného vlastníctva, keďže toto je 
kľúč k stimulácii investícií a podpore 
inovačných riešení, ktoré prispievajú 
najmä k znižovaniu emisií skleníkových 
plynov1;

vypúšťa sa

__________________
1 Emisie skleníkových plynov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Alessandra Moretti
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. požaduje predvídateľný rámec 
práv duševného vlastníctva, keďže toto je 
kľúč k stimulácii investícií a podpore 
inovačných riešení, ktoré prispievajú 
najmä k znižovaniu emisií skleníkových 
plynov1;

4. požaduje jednotné dodatkové 
ochranné osvedčenie, ktorým by sa 
zabezpečila rovnaká ochrana duševného 
vlastníctva preinovačné farmaceutické 
spoločnosti v celej EÚ pri súčasnom 
zachovaní práv výrobcov generík na 
výrobu v tretích krajinách po skončení 
dodatočnej ochrany, a žiada zabezpečenie 
uvedenia generických a biologicky 
podobných liekov na trh Únie od prvého 
dňa po uplynutí platnosti príslušného 
dodatkového ochranného osvedčenia;

__________________
1 Emisie skleníkových plynov

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. požaduje predvídateľný rámec práv 
duševného vlastníctva, keďže toto je kľúč 
k stimulácii investícií a podpore 
inovačných riešení, ktoré prispievajú 
najmä k znižovaniu emisií skleníkových 
plynov1;

4. uznáva, že silný rámec práv 
duševného vlastníctva je kľúčovým 
faktorom podporujúcim európsku 
konkurencieschopnosť; vyzýva na 
posilnenie a účinné presadzovanie tohto 
rámca, keďže toto je kľúč ku 
konkurencieschopnosti, k podpore 
technologickej autonómie, stimulácii 
investícií a podpore udržateľných 
inovačných riešení;

__________________
1 Emisie skleníkových plynov

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 159
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. požaduje predvídateľný rámec práv 
duševného vlastníctva, keďže toto je kľúč 
k stimulácii investícií a podpore 
inovačných riešení, ktoré prispievajú najmä 
k znižovaniu emisií skleníkových plynov1;

4. požaduje predvídateľný regulačný 
rámec, keďže toto je kľúč k stimulácii 
investícií a podpore inovačných riešení, 
ktoré prispievajú najmä k znižovaniu 
emisií skleníkových plynov1;

__________________ __________________
1 Emisie skleníkových plynov 1 Emisie skleníkových plynov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali opatrenia a zabezpečili obnovu 
európskej sebestačnosti v oblasti zdravia 
a domácej farmaceutickej výroby, v prvom 
rade tzv. základných a strategických 
liekov, ktoré majú vymedziť a určiť 
verejné orgány na úrovni EÚ v úzkej 
spolupráci s členskými štátmi, a aby 
zachovali atraktívny ekosystém pre 
výskum a vývoj vo farmaceutickom 
priemysle; zdôrazňuje, že stratégia by 
mala nabádať výrobcov k tomu, aby 
výrobu liekov, ich účinných látok 
a viaczložkových výrobkov, ako aj ich 
balenie a distribúciu presťahovali do EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 161
Tudor Ciuhodaru

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
sa v priemyselných odvetviach zlepšila 
rovnováha medzi mužmi a ženami, a to 
najmä nabádaním žien, aby študovali 
vedu, techniku, inžinierstvo a matematiku, 
zvážili kariéru v oblasti technológií a 
investovali do digitálnych zručností, čím 
sa zlepší rodová rovnováha, pokiaľ ide o 
zakladanie a riadenie podnikov;

Or. ro

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

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu, aby chránila 
dynamický farmaceutický priemysel 
založený na výskume; trvá na tom, že 
opatrenia navrhované v pripravovanej 
stratégii Komisie pre oblasť 
farmaceutického priemyslu by mali byť 
v súlade s priemyselnou stratégiou a mali 
by sa zameriavať na zabezpečenie toho, 
aby Európa zostala inovátorom 
a svetovým lídrom vo výrobe liekov 
a účinných látok;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 163
Mick Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. domnieva sa, že európska zelená 
dohoda musí viesť k vytváraniu nových 
zelených pracovných miest nielen 
v priemysle; vyzýva na posilnenie práv 
pracovníkov, ktoré je nevyhnutným 
predpokladom pre nové zelené pracovné 
miesta, ktoré zlepšia kvalitu života 
a prispejú k ekologickej transformácii; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. očakáva, že Komisia ešte pred 
preskúmaním cieľov EÚ v oblasti klímy 
a životného prostredia do roku 2030 a po 
roku 2030 predloží dôkladné posúdenie 
vplyvu s rozdelením podľa členských 
štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu, aby formalizovala 
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proces, prostredníctvom ktorého sa pre 
rozvojové krajiny sprístupnia cenovo 
dostupné nízkouhlíkové technológie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. konštatuje, že každá iniciatíva 
zameraná na obnovu európskej 
sebestačnosti v oblasti zdravia a miestnej 
výroby liekov v tomto zmysle by mala 
zahŕňať verejné záruky, ako je 
transparentnosť týkajúca sa verejných 
príspevkov a ustanovenia o prístupnosti 
a cenovej dostupnosti vyrobených liekov, 
aby sa zabezpečilo, že budú rovnako 
dostupné za spravodlivú cenu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby založili jeden alebo niekoľko 
neziskových európskych farmaceutických 
podnikov vo verejnom záujme, ktoré budú 
riešiť otázku nedostatku liekov 
a prispievať k ich dostupnosti na trhoch 
v rôznych členských štátoch;

Or. en



PE654.051v01-00 94/132 AM\1209274SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 168
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že v celosvetovom 
meradle sú potrebné rovnaké podmienky; 
zdôrazňuje, že v celosvetovom meradle sú 
potrebné rovnaké podmienky; požaduje 
revíziu systému EÚ ETS2 a CBPN3, ktorý 
umožní inteligentné navracanie výroby a 
kratšie hodnotové reťazce, a aby sa 
predišlo únikom uhlíka;

vypúšťa sa;

__________________
2 Systém EÚ na obchodovanie s emisiami.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 169
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že v celosvetovom 
meradle sú potrebné rovnaké podmienky; 
požaduje revíziu systému EÚ ETS2 
a CBPN3, ktorý umožní inteligentné 
navracanie výroby a kratšie hodnotové 
reťazce, a aby sa predišlo únikom uhlíka;

vypúšťa sa

__________________
2 Systém EÚ na obchodovanie s emisiami
3 Mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 170
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že v celosvetovom 
meradle sú potrebné rovnaké podmienky; 
požaduje revíziu systému EÚ ETS2 
a CBPN3, ktorý umožní inteligentné 
navracanie výroby a kratšie hodnotové 
reťazce, a aby sa predišlo únikom uhlíka;

5. zdôrazňuje, že v celosvetovom 
meradle sú potrebné rovnaké podmienky; 
vyzýva Komisiu, aby s cieľom zabezpečiť 
rovnaké podmienky posúdila možnosť 
zavedenia mechanizmu kompenzácie 
uhlíka na hraniciach, ktorý bude v súlade 
s pravidlami WTO a bude založený na 
dôkladnom posúdení vplyvu a zakotvený 
v našej priemyselnej stratégii, čím sa 
vytvorí stimul pre priemyselné odvetvia, 
aby vyrábali čisté a konkurencieschopné 
produkty, a predíde sa únikom uhlíka bez 
ohrozenia obchodných príležitostí;

__________________
2 Systém EÚ na obchodovanie s emisiami
3 Mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že v celosvetovom 
meradle sú potrebné rovnaké podmienky; 
požaduje revíziu systému EÚ ETS2 
a CBPN3, ktorý umožní inteligentné 
navracanie výroby a kratšie hodnotové 
reťazce, a aby sa predišlo únikom uhlíka;

5. zdôrazňuje, že v celosvetovom 
meradle sú potrebné rovnaké podmienky; 
požaduje revíziu systému EU ETS2 
v súlade so zvýšením cieľov v oblasti 
klímy; zdôrazňuje najmä potrebu zvýšiť 
lineárny redukčný koeficient a znížiť 
bezodplatné prideľovanie kvót tak, aby 
odrážali technický pokrok; zdôrazňuje 
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úlohu CBPN3 pri predchádzaní únikom 
uhlíka;

__________________ __________________
2 Systém EÚ na obchodovanie s emisiami 2 Systém EÚ na obchodovanie s emisiami
3 Mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach

3 Mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že v celosvetovom 
meradle sú potrebné rovnaké podmienky; 
požaduje revíziu systému EÚ ETS2 
a CBPN3, ktorý umožní inteligentné 
navracanie výroby a kratšie hodnotové 
reťazce, a aby sa predišlo únikom uhlíka;

5. zdôrazňuje, že v celosvetovom 
meradle sú potrebné rovnaké podmienky; 
požaduje revíziu systému EU ETS2 
a CBPN3, ktorou sa umožní inteligentné 
navracanie výroby a kratšie hodnotové 
reťazce, a aby sa predišlo únikom uhlíka 
pri súčasnom zachovaní hospodárskych 
stimulov pre ekologickú transformáciu 
a podpory trhu s nízkouhlíkovými 
výrobkami;

__________________ __________________
2 Systém EÚ na obchodovanie s emisiami 2 Systém EÚ na obchodovanie s emisiami
3 Mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach

3 Mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že v celosvetovom 
meradle sú potrebné rovnaké podmienky; 
požaduje revíziu systému EÚ ETS2 
a CBPN3, ktorý umožní inteligentné 
navracanie výroby a kratšie hodnotové 
reťazce, a aby sa predišlo únikom uhlíka;

5. zdôrazňuje, že v celosvetovom 
meradle sú potrebné rovnaké podmienky; 
požaduje revíziu systému EU ETS2 
s ohľadom na zrýchľovanie klimatickej 
krízy a zníženie nákladov na energie 
z obnoviteľných zdrojov a systému 
CBPN3, ktorou sa umožní inteligentné 
navracanie výroby a kratšie hodnotové 
reťazce, a aby sa predišlo únikom uhlíka;

__________________ __________________
2 Systém EÚ na obchodovanie s emisiami 2 Systém EÚ na obchodovanie s emisiami
3 Mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach

3 Mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že ciele EÚ v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov sú 
skreslené, ak sa v nich nezohľadňujú 
emisie v zahraničí pri výrobe dovážaného 
tovaru a služieb; je znepokojený tým, že 
nedostatočné začlenenie dovezených 
emisií spôsobuje tzv. efekt spojených 
nádob, pri ktorom emisie Únie umelo 
klesajú a sú výsledkom prenosu emisií do 
tretích krajín, ku ktorému dochádza v 
dôsledku premiestnenia priemyselných 
činnosti; domnieva sa preto, že politika 
reindustrializácie Únie je ekologickou 
politikou aj politikou strategickej 
autonómie, pretože umožňuje lepšie 
začlenenie a zníženie uhlíkovej stopy 
Únie, najmä skrátením hodnotových 
reťazcov a zachovávaním výrobných 
kapacít nevyhnutných pre úspech 
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zásadnej transformácie; vyzýva Komisiu, 
aby najneskôr do 30. júna 2021 
predstavila mechanizmus kompenzácie 
uhlíka na hraniciach a akékoľvek ďalšie 
opatrenie, ktoré považuje za potrebné 
s cieľom zabezpečiť, aby sa emisie 
skleníkových plynov spojené s tovarom a 
službami dovážanými do Únie, emisie z 
leteckej a námornej dopravy do Únie 
prestali zvyšovať a aby sa znižovali 
rovnakým tempom ako ostatné emisie 
Únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 175
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. požaduje regulačný prístup 
k emisiám z priemyselného odvetvia 
v súlade s cieľom Parížskej dohody 
týkajúcim sa oteplenia o 1,5°C, ktorým sa 
pre priemysel stanovia záväzné ciele 
a plány na dosiahnutie týchto cieľov; 
domnieva sa, že systém EÚ na 
obchodovanie s emisiami brzdí EÚ pri 
znižovaní emisií z priemyslu, a vyzýva na 
jeho zrušenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Christophe Hansen

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. v tejto súvislosti víta vytvorenie 
strategického investičného nástroja 
navrhnutého v balíku obnovy a domnieva 
sa, že by ho mohol doplniť strategický 
fond na diverzifikáciu dodávateľského 
reťazca s cieľom znížiť nadmernú 
závislosť od jednotlivých dodávateľov 
a aktívne podporovať podniky 
v diverzifikácii výroby v strategických 
odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyzýva Komisiu, aby predložila 
návrh legislatívneho aktu, ktorým sa uloží 
spoločnostiam so sídlom v Únii alebo 
podnikajúcim v Únii povinnosť 
vypracovať a účinne vykonávať verejný 
plán náležitej starostlivosti v oblasti klímy 
a životného prostredia; domnieva sa, že 
v týchto plánoch sa musia v súlade so 
spoľahlivou a vedecky podloženou 
metodikou stanoviť priame a nepriame 
emisie skleníkových plynov „rozsahu 1“, 
„rozsahu 2“ a „rozsahu 3“ vypustené 
mimo Únie a stanoviť trajektória 
znižovania týchto emisií zlučiteľná s 
dodržaním dlhodobého teplotného cieľa 
stanoveného v článku 2 Parížskej dohody 
a predložiť vhodné prostriedky plánované 
daným podnikom na dosiahnutie tohto 
cieľa; žiada, aby tieto plány zahŕňali 
primerané opatrenia náležitej 
starostlivosti schopné identifikovať riziká 
a predchádzať vážnym škodám na 
ekosystémoch a ľudských právach; žiada, 
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aby existovala možnosť účinného 
opravného prostriedku proti dotknutým 
podnikom v prípade nedodržania ich 
povinností vypracovať a účinne 
vykonávať plány náležitej starostlivosti v 
oblasti ochrany klímy a životného 
prostredia; požaduje tiež, aby súdy mohli 
uložiť podnikom, ktoré porušujú svoje 
povinnosti vypracovať a účinne 
vykonávať plány náležitej starostlivosti v 
oblasti ochrany klímy a životného 
prostredia, pokuty na základe ročného 
obratu alebo dividend dotknutého 
podniku;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 178
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. požaduje lepšie koordinované 
dohody o voľnom obchode4, aby sa 
posilnila konzistentnosť medzi obchodom, 
colnými orgánmi, orgánmi dohľadu nad 
trhom a priemyselnými politikami; 
požaduje, aby sa v prípade dovážaných 
výrobkov uprednostnilo najmä 
uplatňovanie nariadení EÚ o bezpečnosti 
výrobkov.

vypúšťa sa

__________________
4 Dohody o voľnom obchode

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. požaduje lepšie koordinované 
dohody o voľnom obchode4, aby sa 
posilnila konzistentnosť medzi obchodom, 
colnými orgánmi, orgánmi dohľadu nad 
trhom a priemyselnými politikami; 
požaduje, aby sa v prípade dovážaných 
výrobkov uprednostnilo najmä 
uplatňovanie nariadení EÚ o bezpečnosti 
výrobkov.

6. požaduje vykonávanie novej 
obchodnej politiky Únie založenej na 
spravodlivosti, zvrchovanej rovnosti, 
vzájomnej závislosti a spoločnom rozvoji; 
trvá na tom, že táto nová obchodná 
politika by mala byť v súlade s 
medzinárodným právom v oblasti 
ľudských práv, medzinárodnými 
pracovnými normami uznanými 
Medzinárodnou organizáciou práce (ILO) 
a trajektóriou Parížskej dohody, ktorej 
cieľom je obmedziť nárast teploty o 1,5 
°C v porovnaní s úrovňou pred 
industrializáciou; domnieva sa, že táto 
nová obchodná politika musí prispievať k 
dosiahnutiu a udržaniu plnej a 
produktívnej zamestnanosti na území 
Únie a jej obchodných partnerov 
a zabezpečiť udržateľný priemyselný 
rozvoj týchto krajín, najmä rozvojových 
krajín;

__________________
4 Dohody o voľnom obchode.

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. požaduje lepšie koordinované 
dohody o voľnom obchode4, aby sa 
posilnila konzistentnosť medzi obchodom, 
colnými orgánmi, orgánmi dohľadu nad 
trhom a priemyselnými politikami; 
požaduje, aby sa v prípade dovážaných 
výrobkov uprednostnilo najmä 
uplatňovanie nariadení EÚ o bezpečnosti 
výrobkov.

6. požaduje lepšiu koordináciu medzi 
ustanoveniami DVO4 a priemyselnou 
politikou EÚ; naliehavo vyzýva na rýchlu 
modernizáciu nariadení EÚ o bezpečnosti 
výrobkov a odolnejšiu colnú politiku 
a politiku dohľadu nad trhom; trvá na 
zabezpečení rovnakých noriem pre colné 
kontroly v celej EÚ, a to prostredníctvom 
priameho jednotného mechanizmu colnej 
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kontroly v koordinácii s členskými štátmi 
a v plnom súlade so zásadou subsidiarity;

__________________ __________________
4 Dohody o voľnom obchode 4 Dohody o voľnom obchode

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. požaduje lepšie koordinované 
dohody o voľnom obchode4, aby sa 
posilnila konzistentnosť medzi obchodom, 
colnými orgánmi, orgánmi dohľadu nad 
trhom a priemyselnými politikami; 
požaduje, aby sa v prípade dovážaných 
výrobkov uprednostnilo najmä 
uplatňovanie nariadení EÚ o bezpečnosti 
výrobkov.

6. požaduje lepšie koordinované 
DVO4, aby sa posilnila konzistentnosť 
medzi obchodom, ochranou klímy 
a životného prostredia, colnými orgánmi, 
orgánmi dohľadu nad trhom 
a priemyselnými politikami; vyzýva tiež na 
zavedenie vymáhateľných kapitol 
o obchode a udržateľnom rozvoji do 
všetkých obchodných dohôd; zdôrazňuje 
význam uplatňovania nariadení EÚ 
o bezpečnosti výrobkov v prípade 
dovážaných výrobkov;

__________________ __________________
4 Dohody o voľnom obchode 4 Dohody o voľnom obchode

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. požaduje lepšie koordinované 
dohody o voľnom obchode4, aby sa 
posilnila konzistentnosť medzi obchodom, 

6. požaduje lepšie koordinované 
DVO4, aby sa posilnila konzistentnosť 
medzi obchodom, colnými orgánmi, 
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colnými orgánmi, orgánmi dohľadu nad 
trhom a priemyselnými politikami; 
požaduje, aby sa v prípade dovážaných 
výrobkov uprednostnilo najmä 
uplatňovanie nariadení EÚ o bezpečnosti 
výrobkov.

orgánmi dohľadu nad trhom 
a priemyselnými politikami; zdôrazňuje 
význam ďalšej podpory reciprocity 
prísnych sociálnych, environmentálnych 
a bezpečnostných noriem EÚ 
prostredníctvom obchodných dohôd;

__________________ __________________
4 Dohody o voľnom obchode 4 Dohody o voľnom obchode

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. požaduje lepšie koordinované 
dohody o voľnom obchode4, aby sa 
posilnila konzistentnosť medzi obchodom, 
colnými orgánmi, orgánmi dohľadu nad 
trhom a priemyselnými politikami; 
požaduje, aby sa v prípade dovážaných 
výrobkov uprednostnilo najmä 
uplatňovanie nariadení EÚ o bezpečnosti 
výrobkov.

6. požaduje konzistentnosť medzi 
obchodom, colnými orgánmi, orgánmi 
dohľadu nad trhom, priemyselnými 
politikami a cieľmi európskej zelenej 
dohody; požaduje, aby sa v prípade 
dovážaných výrobkov uprednostnilo najmä 
uplatňovanie nariadení EÚ o bezpečnosti 
výrobkov;

__________________ __________________
4 Dohody o voľnom obchode

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína, že dôležitosť dôstojnej 
práce pri dosahovaní udržateľného 
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rozvoja je zdôraznená v cieli 
udržateľného rozvoja OSN č. 8; 
zdôrazňuje, že prostredníctvom sociálneho 
dumpingu niekoľko nadnárodných 
spoločností a tretích krajín viac alebo 
menej úmyselne obchádza alebo 
znehodnocuje európske a medzinárodné 
sociálne normy s cieľom získať 
hospodársku výhodu, najmä pokiaľ ide o 
konkurencieschopnosť, a prispieva tak k 
dezindustrializácii Únie a bráni 
dosiahnutiu cieľa dôstojnej práce pre 
všetkých v Únii, ako aj v tretích 
krajinách;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 185
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína, že podľa priemyselnej 
stratégie má uplatňovanie zásad 
obehového hospodárstva vo všetkých 
sektoroch a priemyselných odvetviach 
potenciál vytvoriť do roku 2030 v celej 
EÚ 700 000 nových pracovných miest, 
z toho mnohé v MSP; zdôrazňuje, že 
priemyselná politika Únie musí byť plne 
zosúladená s novým akčným plánom 
obehového hospodárstva a musí 
zabezpečiť transformáciu európskeho 
hospodárstva na netoxické obehové 
hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Sunčana Glavak
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Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. podporuje Komisiu v jej cieli 
vypracovať novú priemyselnú stratégiu 
EÚ v snahe dosiahnuť 
konkurencieschopnejší a odolnejší 
priemysel pri celosvetových otrasoch; 
podporuje opätovné začlenenie 
dodávateľských reťazcov v rámci EÚ a 
zvýšenie výroby kľúčových produktov v 
EÚ, ako sú lieky, farmaceutické látky, 
zdravotnícke pomôcky, vybavenie a 
materiál;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
v nadväznosti na krízu COVID-19 a jasnú 
potrebu celoeurópskej koordinácie 
a dialógu s cieľom zaručiť prístup 
pacientov k liečbe vytvorila platformu ad 
hoc s tvorcami politík, orgánmi, 
zástupcami farmaceutického priemyslu 
a príslušnými zainteresovanými stranami 
v dodávateľskom reťazci zdravotnej 
starostlivosti s cieľom vymedziť 
a odsúhlasiť spoločný plán;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Christophe Hansen
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Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje význam dohôd 
o voľnom obchode s cieľom zabezpečiť 
konkurencieschopnosť priemyslu EÚ pri 
plnení cieľov EÚ v oblasti klímy a brániť 
únikom uhlíka; zdôrazňuje, že obchodná 
politika sa musí účinne využívať ako 
prostriedok na šírenie našich 
environmentálnych a sociálnych noriem 
s cieľom, aby aj naši obchodní partneri 
prijali vlastné záväzky v zmysle Parížskej 
dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Danilo Oscar Lancini

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
stratégiu v oblasti farmaceutického 
priemyslu, ktorá poskytne správne 
politické nástroje na podporu rozvoja 
inovatívnych liekov v prospech pacientov, 
zabezpečí stabilný a účinný regulačný 
rámec a umožní v plnej miere využiť 
potenciál digitálnej transformácie 
zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. opakovane pripomína svoju silnú 
podporu v súvislosti s cieľom zaviesť 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach stanoveným v zelenej dohode 
Komisie; vyzýva Komisiu, aby túto 
reformu predložila ako súčasť 
pracovného programu Komisie na rok 
2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje potrebu preskúmať 
a zrevidovať pravidlá verejného 
obstarávania EÚ s cieľom zabezpečiť 
skutočne rovnaké podmienky pre podniky 
v EÚ, najmä pre tie, ktoré vyrábajú 
udržateľné výrobky alebo služby, 
napríklad v oblasti verejnej dopravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že priemyselná stratégia bude založená na 
zásadách trhového hospodárstva; 
konštatuje, že na riešenie zlyhaní trhu 
v súvislosti s opatreniami v oblasti klímy 
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sú potrebné určité zásahy do trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. naliehavo žiada Komisiu, aby 
zabezpečila zachovanie dôstojných 
pracovných miest v priemysle, vysokú 
úroveň sociálnej ochrany v Únii a 
neustále zlepšovanie životnej úrovne a 
pracovných podmienok pracovníkov z 
tretích krajín, čo umožní v záujme 
pokroku dosiahnuť ich zosúladenie, a aby 
navrhla kompenzačný mechanizmus 
sociálneho zdaňovania zameraný na 
monitorovanie dodržiavania 
medzinárodných pracovných noriem zo 
strany jej partnerov; domnieva sa, že 
v takomto mechanizme by sa mal v 
prípade zistenej nezlučiteľnosti právnej 
úpravy alebo organizácie výroby tretieho 
štátu s medzinárodnými pracovnými 
normami zaviesť vyrovnávací poplatok 
z dovozu príslušného výrobku, ktorého 
výška by nebola vyššia ako dumpingové 
rozpätie týkajúce sa tejto výroby;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 194
Danilo Oscar Lancini

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje ústredný význam dobre 
fungujúceho a konkurencieschopného 
odvetvia zdravotnej starostlivosti s cieľom 
zabezpečiť pacientom udržateľný prístup 
k liekom a zaručiť úroveň zdravotnej 
starostlivosti, akú si pacienti v EÚ 
zaslúžia; domnieva sa, že Komisia by mala 
napomáhať dialóg s členskými štátmi 
a všetkými príslušnými zainteresovanými 
stranami, aby sa umožnila komplexná 
diskusia a rozvoj riešení otázok týkajúcich 
sa udržateľnosti farmaceutického 
priemyslu a zavádzania nových 
technológií do zdravotníckych systémov so 
zapojením viacerých zainteresovaných 
strán; zdôrazňuje, že táto platforma na 
dialóg by mala zohľadňovať rôzne 
vnútroštátne prístupy k tvorbe cien 
a úhradám, ako aj k investíciám do 
zdravotnej starostlivosti a k jej 
organizácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. pripomína význam udržateľného 
a konkurencieschopného 
farmaceutického priemyslu s cieľom 
zabezpečiť pre pacientov udržateľný 
prístup k liekom, čo sa preukázalo počas 
zdravotnej krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19; s cieľom zabezpečiť 
existujúce investície do výroby v Európe 
a zaistiť dlhodobú udržateľnosť, 
konkurencieschopnosť a bezpečnosť 
dodávok vyzýva Komisiu, aby podporila 
členské štáty vypracovaním osobitných ad 
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hoc usmernení EÚ o udržateľnom 
obstarávaní liekov podľa súčasných 
pravidiel verejného obstarávania EÚ so 
zameraním na kritériá nad rámec 
najnižšej ceny, najmä uplatnením kritérií 
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje, že v záujme zlepšenia 
obehového charakteru hospodárstva sú 
opatrenia na strane dopytu, ako je 
podpora udržateľnej spotreby a zvýšené 
využívanie zeleného verejného 
obstarávania, len jednou stranou mince 
a že bude potrebné vyvinúť značné úsilie 
na zvýšenie efektívnosti využívania 
zdrojov a obehovosti vo výrobných 
procesoch; vyzýva Komisiu, aby na tento 
účel stanovila jasné ciele a legislatívne 
rámce; v tejto súvislosti víta oznámenie 
rámca pre udržateľnú politiku výrobkov 
a stanovenie povinných požiadaviek na 
recyklovaný obsah;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje, že priemyselná 
stratégia by mala byť založená na 
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dôkazoch a najnovšom vedeckom 
výskume; zdôrazňuje význam príspevkov 
od európskeho priemyslu a podnikov pri 
vypracúvaní priemyselnej stratégie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby preverovali priame zahraničné 
investície do zariadení na výrobu liekov 
ako súčasti kritickej zdravotnej 
infraštruktúry v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. požaduje v dohodách o voľnom 
obchode povinné a ambiciózne kapitoly 
o ochrane klímy; pripomína význam 
pripravovaného právneho predpisu 
o náležitej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Sunčana Glavak
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Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva Komisiu, aby riešila 
rozdiely v konvergencii medzi členskými 
štátmi ako jeden z pilierov priemyselnej 
politiky EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Manuel Bompard

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. pripomína medzinárodné záväzky 
Únie a členských štátov voči tretím 
krajinám, najmä rozvojovým krajinám; 
žiada, aby Únia a členské štáty dodržiavali 
cieľ venovať 0,70 % svojho hrubého 
národného dôchodku na oficiálnu 
rozvojovú pomoc v prospech rozvojových 
krajín; požaduje, aby sa k 0,70 % hrubého 
národného dôchodku vyčleneným na 
verejnú rozvojovú pomoc pripočítali 
rozpočtové marže vytvorené zavedením 
mechanizmu kompenzácie uhlíka na 
hraniciach a kompenzačného 
mechanizmu sociálneho zdaňovania; 
žiada, aby sa tieto dodatočné prostriedky 
využívali ako priorita na pomoc politikám 
v oblasti adaptácie rozvojových krajín, na 
pomoc pri riadení a udržateľnom 
využívaní prírodných zdrojov a na 
zabezpečenie prístupu pre domácnosti 
s najnižšími príjmami a na kompenzáciu 
nižších subvencií na fosílne palivá v 
týchto krajinách; naliehavo žiada členské 
štáty, aby pristúpili k 
transferu technológií dekarbonizácie do 
rozvíjajúcich sa a rozvojových krajín a 
aby ich podľa potreby prispôsobili 
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hospodárskym, sociálnym a ekologickým 
podmienkam, ktoré sú špecifické pre 
každú krajinu a pre rôzne fázy rozvoja 
každej krajiny;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 202
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. vyzýva Komisiu, aby stanovila 
ambiciózne ciele pre jednotlivé odvetvia 
zamerané na efektívnejšie využívanie 
zdrojov, a to počnúc odvetviami, ktoré sú 
najviac náročné na zdroje; domnieva sa, 
že v spolupráci s priemyselnými 
združeniami, podnikmi, odborovými 
zväzmi, občianskou spoločnosťou 
a akademickou obcou by sa mali 
vypracovať a pripraviť plány, ktoré by 
usmerňovali prechod rôznych sektorov na 
obehovú činnosť; zdôrazňuje význam 
zavedenia jasného monitorovacieho 
rámca, ktorý bude poskytovať komplexné 
a verejne dostupné informácie 
o dosiahnutom pokroku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby zaviedli vhodný 
hospodársky rámec na zabezpečenie 
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a modernizáciu existujúcich výrobných 
kapacít liekov, technológií a účinných 
látok liekov v Európe, napríklad 
odmeňovaním investícií do kvality liekov 
a bezpečnosti dodávok; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Danilo Oscar Lancini

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli udržateľné hospodárske, 
regulačné a priemyselné politiky s cieľom 
zabezpečiť existujúce výrobné operácie 
v Európe a vytvoriť konkurencieschopný 
rámec pre fungovanie priemyslu 
v globálnom prostredí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
svoju účasť na podpore ochrany kritickej 
zdravotníckej infraštruktúry v členských 
štátoch a začala uplatňovať Európsky 
program na ochranu kritickej 
infraštruktúry (EPCIP) v sektore 
zdravotníckej infraštruktúry;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 206
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. domnieva sa, že priemyselná 
stratégia musí zabezpečiť rôzne 
uplatniteľné nástroje prispôsobené 
jednotlivým sektorom alebo ekosystémom 
a koordinované s členskými štátmi, 
ktorými sa zvýši efektívnosť európskych 
politík a nástrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. berie na vedomie význam 
intenzívnejšieho výskumu a inovácií pre 
riešenie klimatickej krízy; vyzýva Komisiu, 
aby zlepšila podmienky pre podniky 
a priemysel s cieľom posilniť ich 
konkurencieschopnosť v tomto smere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. vyzýva na zavedenie povinných 
cieľov v oblasti obmedzenia využívania 
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primárnych zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6d. víta zámer Komisie stanoviť 
strategickejší prístup pre odvetvia týkajúce 
sa energie z obnoviteľných zdrojov; 
domnieva sa, že tieto odvetvia by sa mali 
plne podporovať vzhľadom na ich 
kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii 
energetických systémov a dosahovaní 
klimatickej neutrality najneskôr do roku 
2050; zdôrazňuje tiež význam 
dodržiavania zásady prvoradosti 
energetickej efektívnosti pre zníženie 
dopytu po energii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6d. zdôrazňuje, že na základe prístupu 
„jedno zdravie“ má zachovanie 
prírodných ekosystémov zásadný význam 
pre zabezpečenie potrieb ľudstva, ako sú 
pitná voda, čistý vzduch a úrodná pôda; 
žiada, aby sa urýchlene vypracovali 
spoľahlivé ukazovatele na posúdenie 
vplyvov na biodiverzitu a na zabezpečenie 
postupného obmedzovania znečistenia, 
ako sa uvádza v stratégii EÚ v oblasti 
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biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Danilo Oscar Lancini

Návrh stanoviska
Odsek 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6d. vyzýva na ďalšiu podporu 
programov výskumu a vývoja zameraných 
na podporu prechodu na bezpečné 
a udržateľné obehové hospodárstvo, 
prostredníctvom ktorých sa budú 
podporovať inovačné riešenia, ako aj 
rozširovanie existujúcich technológií 
v strategických odvetviach vrátane 
biochemikálií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6d. domnieva sa, že Európska únia by 
sa mala, najmä po bezprecedentných 
hospodárskych krízach spôsobených 
pandémiou COVID-19, snažiť 
o priemyselnú stratégiu prispôsobenú na 
mieru, ktorá bude v budúcnosti stabilným 
pilierom pre Európu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 213
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6d. zdôrazňuje, že je dôležité 
kombinovať opatrenia na zníženie emisií 
s hospodárskym rastom, posilňovaním 
konkurencieschopnosti a dobrými 
životnými podmienkami európskych 
občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Danilo Oscar Lancini

Návrh stanoviska
Odsek 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6e. pripomína existujúce dôkazy, ktoré 
potvrdzujú úlohu postupov udržateľného 
verejného obstarávania vo všeobecnosti, 
a osobitne v prípade farmaceutických 
výrobkov, najmä pri zaisťovaní 
bezpečnosti dodávok a zabezpečovaní 
existujúcich investícií do výroby v Európe; 
vyzýva Komisiu, aby v rámci súčasných 
pravidiel verejného obstarávania EÚ 
vypracovala ad hoc usmernenia EÚ 
týkajúce sa verejného obstarávania, 
pričom by sa mala venovať pozornosť 
okrem najnižšej ceny aj iným kritériám 
(kritériá ekonomicky najvýhodnejšej 
ponuky), ako je zabezpečenie dlhodobej 
udržateľnosti, hospodárska súťaž, 
bezpečnosť dodávok a stimulácia 
investícií do výskumu a výroby;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 215
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6e. víta oznámenie Komisie o stratégii 
v oblasti udržateľnosti chemických látok 
s cieľom dosiahnuť nulové znečistenie 
v netoxickom prostredí; zdôrazňuje, že 
európsky chemický priemysel je jedným 
z kľúčových priemyselných odvetví pre 
hospodársky blahobyt Únie, pričom chýba 
udržateľnosť v oblasti spotreby energie 
a vplyvu na životné prostredie; 
zdôrazňuje, že najmä v tomto odvetví je 
dôležité dosiahnuť energetickú 
efektívnosť, obehovosť a nulové 
znečistenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6e. vyzýva Európsku komisiu, aby 
venovala osobitnú pozornosť vplyvu 
závislosti Európy od tretích krajín, najmä 
pokiaľ ide o krajiny, v ktorých má štát 
významnú prítomnosť na trhu, a aby 
zaviedla opatrenia na riešenie 
akéhokoľvek narušenia globálnych 
hodnotových reťazcov, a to najmä 
prostredníctvom zvýšenej koordinácie EÚ 
a strategických globálnych partnerstiev;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 217
Jessica Polfjärd

Návrh stanoviska
Odsek 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6e. berie na vedomie význam 
vnútorného trhu pri dosahovaní cieľov 
Únie v oblasti klímy a pri zabezpečovaní 
dobre fungujúceho obehového 
hospodárstva; zdôrazňuje význam 
prepájania účinnej politiky v oblasti klímy 
a životného prostredia so zvýšenou 
konkurencieschopnosťou podnikov 
a priemyslu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6e. zdôrazňuje, že v budúcich 
opatreniach Únie v oblasti vodíka by sa 
mal jasne uprednostniť rozvoj 
ekologického vodíka založeného na 
obnoviteľných zdrojoch pred inými 
formami založenými na fosílnych 
palivách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 6 f (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6f. zdôrazňuje, že udržateľné 
a inteligentné odvetvia mobility prinášajú 
potenciál, ale aj zodpovednosť v oblasti 
stimulovania digitálnej 
a environmentálnej transformácie, 
podpory konkurencieschopnosti 
európskeho priemyslu a zlepšenia 
prepojenosti najmä v automobilovom, 
leteckom, železničnom, a lodnom 
priemysle; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zvýšili investície do mobility 
s nulovými emisiami a odolnej 
a bezpečnej dopravnej infraštruktúry, 
najmä do vysokorýchlostných sietí, a aby 
ďalej podporovali rozvoj udržateľných 
alternatívnych palív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 6 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6f. v súvislosti so súčasnou 
zdravotnou krízou a potenciálnymi 
budúcimi krízami podporuje pomoc 
podnikom EÚ, stimuláciu výroby v rámci 
EÚ, znižovanie závislosti EÚ od tretích 
krajín, zvyšovanie výrobnej kapacity na 
výrobu určitých výrobkov, najmä 
dezinfekčných prostriedkov, ventilátorov 
a ochranných prostriedkov, ako aj 
zhromažďovanie a koordináciu 
digitálnych výrobných kapacít, ako je 
napríklad 3D tlač, ktoré môžu prispieť 
k výrobe potrebného vybavenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 221
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 6 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6f. pripomína význam udržateľnej 
dopravy v rámci priemyselného 
dodávateľského reťazca a vyzýva na 
zahrnutie externých nákladov do cien 
výrobkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 6 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6g. zdôrazňuje význam rozvoja 
udržateľných hodnotových reťazcov 
batérií pre súčasné a budúce potreby 
elektromobility; zdôrazňuje, že nový 
regulačný rámec pre batérie by mal 
v plnej miere zahŕňať požiadavky na 
udržateľnosť, ako sú ciele v oblasti 
opätovného použitia a recyklácie alebo 
udržateľné a sociálne zodpovedné 
získavanie surovín; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby podporovali investície 
do konkurencieschopného 
a udržateľného odvetvia výroby batérií 
zabezpečením rámca, ktorý bude zahŕňať 
bezpečný prístup k surovinám, podporu 
technologických inovácií a jednotné 
pravidlá výroby batérií v súlade 
s požiadavkami obehového hospodárstva;

Or. en



AM\1209274SK.docx 123/132 PE654.051v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 223
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 6 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6g. vyzýva Európsku environmentálnu 
agentúru, aby v spolupráci s Európskou 
chemickou agentúrou vypracovala správu 
o chemických látkach v životnom 
prostredí v Európe; v tejto správe by sa 
mala posúdiť systémová povaha 
nebezpečných chemikálií v rámci 
európskych systémov výroby a spotreby, 
ich používanie vo výrobkoch, výskyt 
v európskom životnom prostredí 
a súvisiace poškodzovanie ľudského 
zdravia a ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 6 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6g. zdôrazňuje, že EÚ by mala 
zabezpečiť strategickú autonómiu 
a odolnosť svojich dodávateľských 
reťazcov tým, že zníži svoju závislosť od 
dovozu účinných látok liekov, 
zdravotníckych potrieb a surovín z tretích 
krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Alessandra Moretti
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Návrh stanoviska
Odsek 6 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6h. zdôrazňuje, že priemysel by mal 
plne prispievať k ochrane biodiverzity 
a životného prostredia; poukazuje na to, 
že viac ako polovica celosvetového HDP 
závisí od povahy a služieb, ktoré 
poskytuje, pričom niekoľko sektorov je 
veľmi závislých od prírody; konštatuje, že 
viac ako 90 % straty biodiverzity 
a nedostatku vody je spôsobených ťažbou 
a spracovaním zdrojov; zdôrazňuje, že 
európska priemyselná politika by mala 
byť v súlade s cieľmi stratégie v oblasti 
biodiverzity do roku 2030 a mali by sa 
v nej dodržiavať zásady predbežnej 
opatrnosti a zásada „znečisťovateľ platí“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 6 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6h. zdôrazňuje, že zachytávanie 
a ukladanie oxidu uhličitého (CCS) by sa 
malo zvažovať len v prípade 
nevyhnutných emisií z procesov za 
predpokladu, že sa plne posúdia a vyriešia 
všetky environmentálne riziká;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 6 h (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6h. zdôrazňuje význam uznania 
vzťahov medzi plánom obnovy, našimi 
ambíciami v oblasti klímy a digitálnych 
technológií a účinnou priemyselnou 
stratégiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 6 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6i. zdôrazňuje potrebu stimulovať 
rozvoj popredných trhov a zaviesť 
priebežne rozširovateľné nástroje na 
podporu dopytu po udržateľných 
priemyselných materiáloch a výrobkoch; 
vyzýva Komisiu, aby stanovila 
ambicióznejšie a účinnejšie normy, kvóty 
a štandardy, pokiaľ ide o znižovanie 
emisií skleníkových plynov, recykláciu, 
úspory zdrojov a energie, nulové 
znečisťovanie a požiadavky obehového 
hospodárstva na podporu rámca pre 
udržateľnú politiku výrobkov; požaduje 
revíziu noriem verejného obstarávania 
základných materiálov a kvóty na 
klimaticky neutrálne výrobky a materiály 
vrátane ocele s nulovými emisiami uhlíka 
a cementu s nízkym obsahom uhlíka, ako 
aj povinné označovanie trvanlivosti 
a opraviteľnosti výrobkov a zlepšenie 
informovanosti spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Alessandra Moretti
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Návrh stanoviska
Odsek 6 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6i. poukazuje na to, že priemysel stále 
významne prispieva k znečisťovaniu 
životného prostredia uvoľňovaním 
znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody 
a pôdy; zdôrazňuje úlohu smernice 
o priemyselných emisiách pri stanovovaní 
povinnosti minimalizovať uvoľňovanie 
znečisťujúcich látok z veľkých zariadení; 
so záujmom očakáva pripravovaný akčný 
plán nulového znečisťovania ovzdušia, 
vody a pôdy a revíziu smernice 
o priemyselných emisiách, ktorá by mala 
viesť k významnému zníženiu 
priemyselného znečisťovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 6 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6i. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
a podporila premiestňovanie 
a diverzifikáciu európskych 
priemyselných odvetví v strategických 
sektoroch, ako je výroba energie 
z obnoviteľných zdrojov a farmaceutické 
výrobky, ktoré ešte nemajú vybudovanú 
odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Alessandra Moretti
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Návrh stanoviska
Odsek 6 j (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6j. zdôrazňuje, že európska 
priemyselná stratégia by mala byť plne 
zosúladená s pripravovanou stratégiou 
v oblasti udržateľnosti chemických látok 
na základe odstránenia nebezpečných 
látok a ich nahradenia bezpečnejšími 
alternatívami s osobitným dôrazom na 
obmedzenie a prevenciu vystavenia 
chemickým látkam, ako sú endokrinné 
disruptory, s cieľom chrániť ľudské 
zdravie a životné prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Jutta Paulus

Návrh stanoviska
Odsek 6 j (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6j. zdôrazňuje potrebu znižovať 
objem odpadu v priemyselnom sektore; 
vyzýva Komisiu, aby zaviedla povinné 
ciele v oblasti opätovného využívania 
priemyselných obalových materiálov; 
vyzýva na harmonizáciu obalov v rámci 
obchodných odvetví a členských štátov 
s cieľom uľahčiť systémy vratných záloh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 6 j (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6j. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
spôsoby, ako zabezpečiť, aby sieť 
dodávateľských reťazcov nadobudla 
väčšiu odolnosť, a aby zaviedla plán na 
zmiernenie rizika nedostatku liekov 
s cieľom pokryť prípadné zraniteľné 
miesta a riziká v dodávateľskom reťazci 
kritických liekov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Alessandra Moretti

Návrh stanoviska
Odsek 6 k (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6k. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať inovácie v chemickom 
priemysle, a uznáva, že chemický 
priemysel dokáže poskytovať viaceré 
nízkouhlíkové riešenia; zdôrazňuje, že 
podpora inovácií a minimalizovanie 
vystavenia ľudí a životného prostredia 
nebezpečným chemikáliám sú kľúčovými 
prvkami pri prechode z lineárneho 
na obehový a udržateľný chemický 
priemysel, čo by tomuto kľúčovému 
sektoru európskeho hospodárstva poskytlo 
významnú konkurenčnú výhodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 6 k (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6k. poukazuje na to, že nová 
priemyselná stratégia pre Európu by sa 
mala vypracovať v súlade so zelenou 
dohodou, stratégiou v oblasti MSP 
a akčným plánom pre obehové 
hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 6 l (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6l. zdôrazňuje potrebu vytvorenia 
európskej siete na podporu a lepšiu 
koordináciu vysokokvalitného lekárskeho 
výskumu v Európe vzhľadom na vysokú 
fragmentáciu výskumných činností v tejto 
oblasti; opätovne zdôrazňuje, že je 
potrebné zaviesť plán na zmiernenie 
rizika nedostatku liekov s cieľom pokryť 
prípadné zraniteľné miesta a riziká 
v dodávateľskom reťazci kritických 
liekov; pripomína význam 
farmaceutického priemyslu založeného na 
výskume ako základného prispievateľa 
k zabezpečovaniu kvalitnej výroby 
a dodávok liekov pre všetkých pacientov 
v núdzi, k zabezpečovaniu inovácií 
a k podpore odolnosti, schopnosti 
a pripravenosti systémov zdravotnej 
starostlivosti na riešenie budúcich výziev;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Alessandra Moretti
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Návrh stanoviska
Odsek 6 l (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6l. vyzýva Európsku komisiu 
a členské štáty, aby vypracovali politiky na 
uľahčenie a podporu bezpečnej 
a udržateľnej chemickej výroby v Európe, 
aby sa strategické hodnotové reťazce, ako 
sú reťazce zamerané na účinné látky 
liekov a dezinfekčné prostriedky vrátili 
späť do Európy s cieľom znovu získať 
kontrolu v tejto strategickej oblasti, znížiť 
závislosť Európy od tretích krajín 
a zabezpečiť spoľahlivý prístup k liekom 
a predísť ich nedostatku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 6 m (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6m. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa 
priemyselná stratégia zakladala na 
posilnenom rámci obehového 
hospodárstva, ktorý prospeje podnikom, 
spotrebiteľom aj životnému prostrediu 
vďaka nižším výrobným nákladom 
a opätovnému používaniu výrobkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 6 n (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6n. zdôrazňuje potrebu zosúladiť novú 
priemyselnú stratégiu s cieľom klimaticky 
neutrálneho hospodárstva do roku 2050 
a zároveň zdôrazňuje, že európske politiky 
v oblasti klímy musia byť založené na 
dôkazoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 6 o (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6o. zdôrazňuje, že životné prostredie 
a hospodárstvo sú základom inkluzívnej 
spoločnosti, ktorá nám umožňuje riešiť 
súčasné a budúce výzvy a využívať 
príležitosti, ktoré sa objavujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Sunčana Glavak

Návrh stanoviska
Odsek 6 p (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6p. domnieva sa, že priemyselný 
výskum a inovácie budú základom 
splnenia ambicióznych cieľov EÚ do roku 
2030 v oblasti udržateľného 
(hospodárskeho, environmentálneho 
a sociálneho) rozvoja a plnenia 
dlhodobých cieľov v oblasti klímy 
a energetiky.
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Or. en


