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Pozměňovací návrh   1 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Název 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Rodinné podniky v Evropě (Netýká se českého znění.) 

  

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   2 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 3 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na zprávu s názvem Přehled 

otázek týkajících se rodinných podniků: 

výzkum, politická opatření a stávající 

studie, kterou v roce 2009 vypracovala pro 

Evropskou komisi skupina odborníků, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   3 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Návrh usnesení 

Právní východisko 8 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na rozsudek Soudního dvora 

Evropské unie ze dne 2. února 2012, který 

Unii nařídil, aby zrušila jediné 

protekcionistické opatření, které kdy 

přijala, konkrétně antidumpingové clo na 

obuv dovezenou z Číny a Vietnamu, jehož 
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zavedení schválil Parlament v roce 2006, 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   4 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že vícegenerační 

povaha rodinných podniků posiluje 

stabilitu hospodářství a zavádí vyšší 

úroveň norem v oblasti společenské 

odpovědnosti podniků vůči jejich 

zaměstnancům a životnímu prostředí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   5 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ab. vzhledem k tomu, že rodinné podniky 

vykazují vysokou úroveň soudržnosti 

hodnot, kterými se řídí jejich provoz; 

vzhledem k tomu, že rodinné podniky by 

jako právnické osoby měly mít možnost 

požívat svobod zakotvených v Listině 

základních práv Evropské unie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   6 

Anna Záborská 
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Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ac. vzhledem k tomu, že rodinné podniky 

tím, že vytvořily nová pracovní místa a 

usnadnily růst, do velké míry přispěly 

k růstu evropského hospodářství 

zničeného válkou; vzhledem k tomu, že 

mnoho členských států EU se snaží snížit 

vysokou míru nezaměstnanosti 

způsobenou současnou krizí; vzhledem 

k tomu, že správné politiky by mohly 

motivovat mnoho evropských rodin 

k tomu, aby přijaly odpovědnost za svůj 

život a založily si svůj vlastní rodinný 

podnik; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   7 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že podle zprávy 

Evropské komise z roku 2009 tvoří více 

než 60 % všech evropských podniků 

podniky rodinné, které v soukromém 

sektoru zajišťují 40–50 % pracovních míst; 

B. vzhledem k tomu, že podle ročenky 

společnosti Ernst and Young o rodinných 

podnicích za rok 2014 tvoří 85 % všech 

evropských podniků podniky rodinné, které 

v soukromém sektoru zajišťují 60 % 

pracovních míst; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   8 

Anne Sander 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že rodinné podniky 

se liší svou velikostí, v důsledku čehož 

jsou vystaveny odlišným obtížím a 

problémům; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   9 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že většinu rodinných 

podniků sice představují podniky malé či 

střední velikosti, přesto se však i malý 

počet těchto rodinných podniků podílí 
v některých členských státech EU značnou 

měrou na celkovém obratu všech podniků, 

čímž výrazně přispívají k tvorbě 

pracovních míst, k růstu a hospodářskému 

úspěchu země3; 

C. vzhledem k tomu, že rodinné podniky 

mohou mít podobu malých, středních 

nebo velkých podniků, podniků 

kotovaných na burze nebo nekotovaných; 

vzhledem k tomu, že bývají obecně 

ztotožňovány s malými a středními 

podniky, což opomíjí skutečnost, že 

existují také skutečně velké nadnárodní 

korporace, které jsou rodinnými podniky; 

vzhledem k tomu, že v některých členských 

státech EU se malý počet skutečně velkých 

rodinných podniků značnou měrou podílí 

na celkovém obratu všech podniků, čímž 

výrazně přispívá k tvorbě pracovních míst, 

k růstu a hospodářskému úspěchu země3; 

___________ ___________ 

3 Jen v Německu pracuje 17 % všech 

zaměstnanců, kteří jsou povinni platit 

příspěvky na sociální zabezpečení, ve 

„velkých“ rodinných podnicích s ročním 

obratem ve výši alespoň 50 milionů EUR. 

Ty tvoří pouze 0,1 % všech německých 

podniků, avšak zajišťují 20 % celkového 

obratu všech podniků. 

3 Jen v Německu pracuje 17 % všech 

zaměstnanců, kteří jsou povinni platit 

příspěvky na sociální zabezpečení, ve 

„velkých“ rodinných podnicích s ročním 

obratem ve výši alespoň 50 milionů EUR. 

Ty tvoří pouze 0,1 % všech německých 

podniků, avšak zajišťují 20 % celkového 

obratu všech podniků. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   10 

Enrico Gasbarra 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že většinu rodinných 

podniků sice představují podniky malé či 

střední velikosti, přesto se však i malý 

počet těchto rodinných podniků podílí 

v některých členských státech EU značnou 

měrou na celkovém obratu všech podniků, 

čímž výrazně přispívají k tvorbě 

pracovních míst, k růstu a hospodářskému 

úspěchu země3; 

C. vzhledem k tomu, že většinu rodinných 

podniků sice představují podniky malé či 

střední velikosti, přesto se však i malý 

počet těchto rodinných podniků podílí 

v některých členských státech EU značnou 

měrou na celkovém obratu všech podniků, 

čímž výrazně přispívají k uchování a 

tvorbě pracovních míst i v době krize, 

k růstu a hospodářskému úspěchu země3; 

___________ ___________ 

3 Jen v Německu pracuje 17 % všech 

zaměstnanců, kteří jsou povinni platit 

příspěvky na sociální zabezpečení, ve 

„velkých“ rodinných podnicích s ročním 

obratem ve výši alespoň 50 milionů EUR. 

Ty tvoří pouze 0,1 % všech německých 

podniků, avšak zajišťují 20 % celkového 

obratu všech podniků. 

3 Jen v Německu pracuje 17 % všech 

zaměstnanců, kteří jsou povinni platit 

příspěvky na sociální zabezpečení, ve 

„velkých“ rodinných podnicích s ročním 

obratem ve výši alespoň 50 milionů EUR. 

Ty tvoří pouze 0,1 % všech německých 

podniků, avšak zajišťují 20 % celkového 

obratu všech podniků. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   11 

Aldo Patriciello 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

C. vzhledem k tomu, že většinu rodinných 

podniků sice představují podniky malé či 

střední velikosti, přesto se však i malý 

počet těchto rodinných podniků podílí 

v některých členských státech EU značnou 

měrou na celkovém obratu všech podniků, 

(Netýká se českého znění.) 
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čímž výrazně přispívají k tvorbě 

pracovních míst, k růstu a hospodářskému 

úspěchu země3; 

___________  

3 Jen v Německu pracuje 17 % všech 

zaměstnanců, kteří jsou povinni platit 

příspěvky na sociální zabezpečení, ve 

„velkých“ rodinných podnicích s ročním 

obratem ve výši alespoň 50 milionů EUR. 

Ty tvoří pouze 0,1 % všech německých 

podniků, avšak zajišťují 20 % celkového 

obratu všech podniků. 

 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   12 

Paul Rübig, Elisabeth Köstinger 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že rodinné 

zemědělské podniky představují model 

úspěchu, protože uvádějí do praxe zásadu 

ekologicky a sociálně udržitelného 

oběhového hospodářství, přičemž ženy 

jako vedoucí podniků přinášejí v tomto 

kontextu nejen podnikatelské myšlení, ale 

mají také specifické komunikační a 

sociální dovednosti; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   13 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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 Ca. vzhledem k tomu, že rodinné podniky 

vytvářejí příznivé prostředí pro sladění 

rodinného a pracovního života; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   14 

Anne Sander 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že rodinné podniky 

hrají zásadní úlohu v regionálním rozvoji, 

pokud jde o zaměstnanost, předávání 

know-how a územní uspořádání; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   15 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že značný počet 

rodinných podniků je činný ve více než 

jedné zemi, což znamená, že model 

rodinného podniku má nadnárodní 

rozměr; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   16 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že přístup založený 

na rodinné perspektivě poskytuje hlubší a 

komplexní pochopení skutečné 

společenské a hospodářské hodnoty 

rodiny a jejích potřeb, a vede tudíž 

k přijetí úplnějších a účinnějších opatření 

a politik, pokud jde rovněž o rodinné 

podniky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   17 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Cb. vzhledem k tomu, že neviditelná a 

neformální práce značně přispívá ke 

společenskému rozvoji a hospodářskému 

růstu jednotlivých společností a hraje 

důležitou úlohu v rozvoji a udržitelnosti 

rodinných podniků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   18 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Cc. vzhledem k tomu, že rodinné podniky 

jsou nepostradatelné pro hospodářský 

pokrok EU a hrají nezastupitelnou úlohu 

v rozvoji a investicích do lidského 

kapitálu; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh   19 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Cd. vzhledem k tomu, že rodinné podniky 

jsou významné pro snižování 

nezaměstnanosti, zejména mladých lidí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   20 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C e (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ce. vzhledem k tomu, že udržitelnost a 

růst rodinných podniků závisí také na 

uplatňování rodinného hlediska 

(systematické zohledňování hlediska 

rodiny); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   21 

Aldo Patriciello 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že činnost expertní 

skupiny Komise pro rodinné podniky byla 

D. vzhledem k tomu, že činnost expertní 

skupiny Komise pro rodinné podniky byla 
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ukončena již před více než 5 lety a od té 

doby nebyla na úrovni EU zahájena žádná 

nová iniciativa zaměřená na specifické 

potřeby a struktury rodinných podniků; 

ukončena již před více než 5 lety a od té 

doby nebyla zahájena žádná nová evropská 

iniciativa zaměřená na specifické potřeby 

a struktury rodinných podniků; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   22 

Kaja Kallas, Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že činnost expertní 

skupiny Komise pro rodinné podniky byla 

ukončena již před více než 5 lety a od té 

doby nebyla na úrovni EU zahájena žádná 

nová iniciativa zaměřená na specifické 

potřeby a struktury rodinných podniků; 

D. vzhledem k tomu, že činnost expertní 

skupiny Komise pro rodinné podniky byla 

ukončena již před více než 5 lety a od té 

doby nebyla na úrovni EU zahájena žádná 

nová iniciativa; vzhledem k tomu, že stále 

není prováděn dostatečný výzkum a chybí 

údaje na vnitrostátní a evropské úrovni, 

které by umožnily pochopit specifické 

potřeby a struktury rodinných podniků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   23 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že neexistuje 

celoevropská definice rodinného podniku, 

která by byla právně závazná; 

E. vzhledem k tomu, že neexistuje 

celoevropská definice rodinného podniku, 

která by byla právně závazná, konkrétní, 

jednoduchá a harmonizovaná; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   24 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že neexistuje 

celoevropská definice rodinného podniku, 

která by byla právně závazná; 

E. vzhledem k tomu, že neexistuje 

celoevropská definice rodinného podniku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   25 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že neexistuje 

celoevropská definice rodinného podniku, 

která by byla právně závazná; 

E. vzhledem k tomu, že neexistuje 

celoevropská definice rodinného podniku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   26 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že neexistuje 

celoevropská definice rodinného podniku, 

která by byla právně závazná; 

E. vzhledem k tomu, že neexistuje 

celoevropská definice rodinného podniku, 

která by byla právně závazná; vzhledem 

k tomu, že evropské právní předpisy o 

rodinných podnicích by mohly podpořit 

jejich úplné začlenění na jednotném trhu 

EU a usnadnit jejich růst; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh   27 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že je zásadní, aby 

velikost podniku byla ústředním kritériem 

definice rodinných podniků, neboť velká 

většina z nich sestává z malého nebo velmi 

malého počtu zaměstnanců; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   28 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že z důvodu chybějící 

definice není možné shromažďovat 

v členských státech EU srovnatelné údaje, 

a upozornit tak na specifickou situaci 

rodinných podniků; 

F. vzhledem k tomu, že z důvodu chybějící 

definice není možné shromažďovat 

v členských státech EU srovnatelné údaje, 

a upozornit tak na specifickou situaci a 

potřeby rodinných podniků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   29 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 



 

AM\1055556CS.doc 15/101 PE552.105v01-00 

 CS 

F. vzhledem k tomu, že z důvodu chybějící 

definice není možné shromažďovat 

v členských státech EU srovnatelné údaje, 

a upozornit tak na specifickou situaci 

rodinných podniků; 

F. vzhledem k tomu, že z důvodu chybějící 

definice není možné shromažďovat 

v členských státech EU srovnatelné údaje, 

a upozornit tak na specifickou situaci 

rodinných podniků. Tento nedostatek 

spolehlivých a srovnatelných údajů může 

být překážkou pro politické rozhodování a 

může znamenat, že nejsou zajišťovány 

potřeby rodinných podniků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   30 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že z důvodu chybějící 

definice není možné shromažďovat 

v členských státech EU srovnatelné údaje, 

a upozornit tak na specifickou situaci 

rodinných podniků; 

F. vzhledem k tomu, že z důvodu chybějící 

definice není možné shromažďovat 

v členských státech EU srovnatelné údaje, 

a upozornit tak na specifickou situaci a 

přínos rodinných podniků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   31 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že z důvodu chybějící 

definice není možné shromažďovat 

v členských státech EU srovnatelné údaje, 

a upozornit tak na specifickou situaci 

rodinných podniků; 

F. vzhledem k tomu, že z důvodu chybějící 

definice není možné shromažďovat 

v členských státech EU srovnatelné údaje, 

a upozornit tak na specifickou situaci a 

přínos rodinných podniků; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   32 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že z důvodu chybějící 

definice není možné shromažďovat 

v členských státech EU srovnatelné údaje, 

a upozornit tak na specifickou situaci 

rodinných podniků; 

F. vzhledem k tomu, že z důvodu chybějící 

definice není možné shromažďovat 

v členských státech EU srovnatelné údaje, 

a upozornit tak na specifickou situaci a 

hospodářský výkon rodinných podniků; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   33 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že z důvodu chybějící 

definice není možné shromažďovat 

v členských státech EU srovnatelné údaje, 

a upozornit tak na specifickou situaci 

rodinných podniků; 

F. vzhledem k tomu, že z důvodu chybějící 

definice není možné shromažďovat 

v členských státech EU srovnatelné údaje, 

a upozornit tak na specifickou situaci 

rodinných podniků a navrhnout a provést 

optimální a sociálně odpovědné podpůrné 

politiky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   34 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že čistě kvantitativní 

kritéria pro definici malých a středních 

podniků, která stanovila Komise, 

dostatečně neodpovídají skutečné situaci 

a proporcím středně velkých 

průmyslových podniků, a znemožňují tak 

zejména řadě středně velkých 

průmyslových rodinných podniků nebo 

vlastníkem řízených podniků využití 

podpůrných programů a snížení 

administrativní zátěže; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   35 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že čistě kvantitativní 

kritéria pro definici malých a středních 

podniků, která stanovila Komise, 

dostatečně neodpovídají skutečné situaci 

a proporcím středně velkých průmyslových 

podniků, a znemožňují tak zejména řadě 

středně velkých průmyslových rodinných 

podniků nebo vlastníkem řízených podniků 

využití podpůrných programů a snížení 

administrativní zátěže; 

G. vzhledem k tomu, že čistě kvantitativní 

kritéria pro definici malých a středních 

podniků, která stanovila Komise, 

dostatečně neodpovídají skutečné situaci 

a proporcím středně velkých průmyslových 

podniků, a znemožňují tak zejména řadě 

středně velkých průmyslových rodinných 

podniků nebo vlastníkem řízených podniků 

využití podpůrných programů a snížení 

administrativní zátěže, což vytváří nekalou 

hospodářskou soutěž a překážky pro tyto 

podniky v EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   36 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 



 

PE552.105v01-00 18/101 AM\1055556CS.doc 

CS 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ga. vzhledem k tomu, že rodinné podniky 

kromě toho, že jsou hospodářsky 

významné, též hrají důležitou úlohu ze 

sociálního hlediska; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   37 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ha. vzhledem k tomu, že dogma volného 

pohybu zboží a kapitálu odsuzuje většinu 

rodinných podniků v Evropské unii 

v krátkodobém a střednědobém výhledu 

k zániku vzhledem ke konkurenci podniků 

z oblastí mimo Evropskou unii, na něž se 

nevztahují stejná pravidla – sociální, 

bezpečnostní, zdravotní a 

environmentální; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   38 

Ashley Fox 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ha. vzhledem k tomu, že právní předpisy 

v oblasti přímého zdanění a dědictví 

spadají do pravomoci členských států; 

Or. en 



 

AM\1055556CS.doc 19/101 PE552.105v01-00 

 CS 

 

Pozměňovací návrh   39 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ha. vzhledem k tomu, že trvalá a 

horizontální podpora rodinných podniků 

zaručuje pokrok, přináší nové příležitosti 

a podporuje podnikání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   40 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Hb. vzhledem k tomu, že přijetí 

protekcionistických opatření na úrovni 

Evropské unie je podmínkou nezbytnou 

pro přežití většiny rodinných podniků; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   41 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Hb. vzhledem k tomu, že rodinné podniky 

řízené ženami podporují jejich profesní 

ambice a posilují jejich postavení, zlepšují 

rovné příležitosti a usnadňují vyvážení 
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rodinného a pracovního života; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   42 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Hc vzhledem k tomu, že euro, „jednotná“ 

měna, významně zpomaluje růst MSP, 

zejména rodinných MSP; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   43 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

vyznačují vysokou mírou společenské 

odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a 

v zásadě se rovněž více než podniky 

nerodinného charakteru zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 

z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti Evropy a vytvářejí 

a udržují pracovní místa; 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

v kladných případech mohou vyznačovat 
vysokou mírou společenské odpovědnosti 

vůči svým zaměstnancům a zabývat se 

úvahami o hospodářské budoucnosti 

podniku z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu, čímž výrazně 

přispívají ke konkurenceschopnosti Evropy 

a vytvářejí a udržují pracovní místa; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   44 
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Enrico Gasbarra 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

vyznačují vysokou mírou společenské 

odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a 

v zásadě se rovněž více než podniky 

nerodinného charakteru zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 

z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti Evropy a vytvářejí 

a udržují pracovní místa; 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

vyznačují vysokou mírou společenské 

odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a 

přirozenou ochotou zaměstnávat ženy, a 

to i na vedoucích pozicích, a v zásadě se 

rovněž více než podniky nerodinného 

charakteru zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 

z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti Evropy a vytvářejí 

a udržují pracovní místa; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   45 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

vyznačují vysokou mírou společenské 

odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a 

v zásadě se rovněž více než podniky 

nerodinného charakteru zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 

z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti Evropy a vytvářejí 

a udržují pracovní místa; 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

vyznačují vysokou mírou společenské 

odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a 

v zásadě se rovněž více než podniky 

nerodinného charakteru zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 

z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti členských států a 

Evropské unie a vytvářejí a udržují 

pracovní místa; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh   46 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

vyznačují vysokou mírou společenské 

odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a 

v zásadě se rovněž více než podniky 

nerodinného charakteru zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 

z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti Evropy a vytvářejí 

a udržují pracovní místa; 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

vyznačují vysokou mírou společenské 

odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a 

v zásadě se rovněž zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 

z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti Evropy a vytvářejí 

a udržují pracovní místa; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   47 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

vyznačují vysokou mírou společenské 

odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a 

v zásadě se rovněž více než podniky 

nerodinného charakteru zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 

z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti Evropy a vytvářejí 

a udržují pracovní místa; 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

vyznačují vysokou mírou společenské 

odpovědnosti vůči svým zaměstnancům, 

aktivně a odpovědně řídí přidělené zdroje 
a v zásadě se rovněž více než podniky 

nerodinného charakteru zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 

z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti Evropy a vytvářejí 

a udržují pracovní místa; 

Or. es 
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Pozměňovací návrh   48 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

vyznačují vysokou mírou společenské 

odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a 

v zásadě se rovněž více než podniky 

nerodinného charakteru zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 

z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti Evropy a vytvářejí 

a udržují pracovní místa; 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

vyznačují vysokou mírou společenské 

odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a 

v zásadě se rovněž více než podniky 

nerodinného charakteru zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 

z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti svých místních 

společenství i Evropy a k vytváření 

a udržování vysoce kvalitních pracovních 

míst; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   49 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

vyznačují vysokou mírou společenské 

odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a 

v zásadě se rovněž více než podniky 

nerodinného charakteru zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 

z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti Evropy a vytvářejí 

a udržují pracovní místa; 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

vyznačují vysokou mírou společenské 

odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a 

v zásadě se rovněž více než podniky 

nerodinného charakteru zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 

z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“, odpovědný majitel nebo 

správce), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti Evropy a vytvářejí 

a udržují pracovní místa; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh   50 

Pavel Telička 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

vyznačují vysokou mírou společenské 

odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a 
v zásadě se rovněž více než podniky 

nerodinného charakteru zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 

z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti Evropy a vytvářejí 

a udržují pracovní místa; 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

v zásadě více než podniky nerodinného 

charakteru zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 

z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti Evropy a vytvářejí 

a udržují pracovní místa; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   51 

Nadine Morano 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

vyznačují vysokou mírou společenské 

odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a 

v zásadě se rovněž více než podniky 

nerodinného charakteru zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 

z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti Evropy a vytvářejí 

a udržují pracovní místa; 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

vyznačují vysokou mírou společenské 

odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a 

v zásadě se rovněž více než podniky 

nerodinného charakteru zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 

z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti Evropy a vytvářejí 

a udržují pracovní místa. Například 

sdružení s názvem Henokiens seskupuje 
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44 rodinných podniků z Evropy a 

Japonska starých dvě století a symbolizuje 

trvalost rodinných podniků, přičemž 

současně podporuje dynamiku a 

modernost; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   52 

Aldo Patriciello 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

vyznačují vysokou mírou společenské 

odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a 

v zásadě se rovněž více než podniky 

nerodinného charakteru zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 

z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti Evropy a vytvářejí 

a udržují pracovní místa; 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

vyznačují vysokou mírou společenské 

odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a 

v zásadě se rovněž více než podniky 

nerodinného charakteru zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 

z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti Evropy tím, že 

vytvářejí a udržují pracovní místa; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   53 

András Gyürk 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

vyznačují vysokou mírou společenské 

odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a 

v zásadě se rovněž více než podniky 

nerodinného charakteru zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

vyznačují vysokou mírou společenské 

odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a 

v zásadě se rovněž více než podniky 

nerodinného charakteru zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 
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z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti Evropy a vytvářejí 

a udržují pracovní místa; 

z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“, odpovědný majitel nebo 

správce), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti Evropy a vytvářejí 

a udržují pracovní místa; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   54 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

vyznačují vysokou mírou společenské 

odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a 

v zásadě se rovněž více než podniky 

nerodinného charakteru zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 

z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti Evropy a vytvářejí 

a udržují pracovní místa; 

1. zdůrazňuje, že rodinné podniky se 

vyznačují vysokou mírou společenské 

odpovědnosti vůči svým zaměstnancům a 

v zásadě se rovněž více zabývají úvahami 

o hospodářské budoucnosti podniku 

z hlediska jeho udržitelnosti 

v dlouhodobém horizontu („čestný 

obchodník“), čímž výrazně přispívají ke 

konkurenceschopnosti Evropy a vytvářejí 

a udržují pracovní místa; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   55 

Pavel Telička 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají 

z důvodu vlastní historie silné vazby na 

určité místo, a proto vytvářejí pracovní 

místa i na venkově a v méně atraktivních 

oblastech; vyzývá proto Komisi a členské 

2. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají 

z důvodu vlastní historie silné vazby na 

určité místo, a proto vytvářejí pracovní 

místa i na venkově a v méně atraktivních 

oblastech; vyzývá proto Komisi a členské 
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státy, aby vybudovaly infrastrukturu 

potřebnou k zajištění 

konkurenceschopnosti podniků; 

státy, aby zvážily, zda je k zajištění 

konkurenceschopnosti těchto podniků 

zapotřebí zvláštní infrastruktura; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   56 

Ivan Jakovčić 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají 

z důvodu vlastní historie silné vazby na 

určité místo, a proto vytvářejí pracovní 

místa i na venkově a v méně atraktivních 

oblastech; vyzývá proto Komisi a členské 

státy, aby vybudovaly infrastrukturu 

potřebnou k zajištění 

konkurenceschopnosti podniků; 

2. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají 

z důvodu vlastní historie silné vazby na 

určité místo, a proto vytvářejí pracovní 

místa i na venkově a v méně atraktivních 

oblastech; vyzývá proto Komisi, členské 

státy a regionální a místní orgány, aby 

vybudovaly infrastrukturu potřebnou 

k zajištění konkurenceschopnosti podniků; 

Or. hr 

 

Pozměňovací návrh   57 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají 

z důvodu vlastní historie silné vazby na 

určité místo, a proto vytvářejí pracovní 

místa i na venkově a v méně atraktivních 

oblastech; vyzývá proto Komisi a členské 

státy, aby vybudovaly infrastrukturu 

potřebnou k zajištění 

konkurenceschopnosti podniků; 

2. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají 

z důvodu vlastní historie silné vazby na 

určité místo, a proto vytvářejí pracovní 

místa i na venkově a v méně atraktivních 

oblastech; vyzývá proto Komisi a členské 

státy, aby vybudovaly infrastrukturu 

potřebnou k zajištění 

konkurenceschopnosti a zvýšení možného 

růstu podniků; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   58 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají 

z důvodu vlastní historie silné vazby na 

určité místo, a proto vytvářejí pracovní 

místa i na venkově a v méně atraktivních 

oblastech; vyzývá proto Komisi a členské 

státy, aby vybudovaly infrastrukturu 

potřebnou k zajištění 

konkurenceschopnosti podniků; 

2. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají 

často z důvodu vlastní historie vazby na 

určité místo a jsou zdrojem životní síly 

místních společenství; díky tomu vytvářejí 

pracovní místa i na venkově a 

v okrajových oblastech; vyzývá proto 

Komisi a členské státy, aby vybudovaly 

infrastrukturu potřebnou k zajištění 

konkurenceschopnosti podniků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   59 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají 

z důvodu vlastní historie silné vazby na 

určité místo, a proto vytvářejí pracovní 

místa i na venkově a v méně atraktivních 

oblastech; vyzývá proto Komisi a členské 

státy, aby vybudovaly infrastrukturu 

potřebnou k zajištění 

konkurenceschopnosti podniků; 

2. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají 

z důvodu vlastní historie silné vazby na 

určité místo, a proto vytvářejí a udržují 

pracovní místa i na venkově a v méně 

atraktivních oblastech; vyzývá proto 

Komisi a členské státy, aby vybudovaly 

nákladově účinnou infrastrukturu 

potřebnou k zajištění 

konkurenceschopnosti podniků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   60 

David Borrelli, Dario Tamburrano 
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Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají 

z důvodu vlastní historie silné vazby na 

určité místo, a proto vytvářejí pracovní 

místa i na venkově a v méně atraktivních 

oblastech; vyzývá proto Komisi a členské 

státy, aby vybudovaly infrastrukturu 

potřebnou k zajištění 

konkurenceschopnosti podniků; 

2. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají 

z důvodu vlastní historie silné vazby na 

určité místo, a proto vytvářejí a udržují 

pracovní místa i na venkově a v méně 

atraktivních oblastech; vyzývá proto 

Komisi a členské státy, aby vybudovaly 

infrastrukturu potřebnou k zajištění 

konkurenceschopnosti podniků; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   61 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají 

z důvodu vlastní historie silné vazby na 

určité místo, a proto vytvářejí pracovní 

místa i na venkově a v méně atraktivních 

oblastech; vyzývá proto Komisi a členské 

státy, aby vybudovaly infrastrukturu 

potřebnou k zajištění 

konkurenceschopnosti podniků; 

2. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají 

z důvodu vlastní historie silné vazby na 

určité místo, a proto vytvářejí a udržují 

pracovní místa i na venkově a v méně 

atraktivních oblastech; vyzývá proto 

Komisi a členské státy, aby vybudovaly 

infrastrukturu potřebnou k zajištění 

konkurenceschopnosti podniků; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   62 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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2. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají 

z důvodu vlastní historie silné vazby na 

určité místo, a proto vytvářejí pracovní 

místa i na venkově a v méně atraktivních 

oblastech; vyzývá proto Komisi a členské 

státy, aby vybudovaly infrastrukturu 

potřebnou k zajištění 

konkurenceschopnosti podniků; 

2. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají 

z důvodu vlastní historie silné vazby na 

určité místo, a proto umožňují udržovat a 

vytvářet pracovní místa i na venkově a 

v méně atraktivních oblastech; vyzývá 

proto Komisi a členské státy, aby 

vybudovaly infrastrukturu potřebnou 

k zajištění konkurenceschopnosti podniků; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   63 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají 

z důvodu vlastní historie silné vazby na 

určité místo, a proto vytvářejí pracovní 

místa i na venkově a v méně atraktivních 

oblastech; vyzývá proto Komisi a členské 

státy, aby vybudovaly infrastrukturu 

potřebnou k zajištění 

konkurenceschopnosti podniků; 

2. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají 

z důvodu vlastní historie silné vazby na 

určité místo, a proto vytvářejí a udržují 

pracovní místa i na venkově a ve 

znevýhodněných oblastech; vyzývá proto 

Komisi a členské státy, aby vybudovaly 

infrastrukturu potřebnou k zajištění 

životaschopnosti, kontinuity, obnovy a 

růstu těchto podniků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   64 

Antonio Tajani, Angelika Niebler 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají 

z důvodu vlastní historie silné vazby na 

určité místo, a proto vytvářejí pracovní 

místa i na venkově a v méně atraktivních 

2. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají 

z důvodu vlastní historie silné vazby na 

určité místo, a proto vytvářejí pracovní 

místa i na venkově a v méně atraktivních 
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oblastech; vyzývá proto Komisi a členské 

státy, aby vybudovaly infrastrukturu 

potřebnou k zajištění 

konkurenceschopnosti podniků; 

oblastech; vyzývá proto Komisi a členské 

státy, aby vybudovaly infrastrukturu 

potřebnou k zajištění 

konkurenceschopnosti podniků a 

považovaly tyto podniky za seskupení, 

která usnadní meziodvětvovou a 

přeshraniční spolupráci, a pomohly jim 

tudíž růst a působit na mezinárodní 

úrovni, zejména v případě mikropodniků 

a začínajících podniků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   65 

José Blanco López 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají 

z důvodu vlastní historie silné vazby na 

určité místo, a proto vytvářejí pracovní 

místa i na venkově a v méně atraktivních 

oblastech; vyzývá proto Komisi a členské 

státy, aby vybudovaly infrastrukturu 

potřebnou k zajištění 

konkurenceschopnosti podniků; 

2. zdůrazňuje, že rodinné podniky mají 

z důvodu vlastní historie silné vazby na 

určité místo, a proto vytvářejí pracovní 

místa i na venkově a v méně atraktivních 

oblastech, čímž pomáhají zpomalovat 

znepokojivý proces stárnutí a odlivu 

obyvatelstva, který postihuje rozsáhlé 

oblasti Evropské unie; vyzývá proto 

Komisi a členské státy, aby vybudovaly 

infrastrukturu potřebnou k zajištění 

konkurenceschopnosti podniků a zvláštní 

pozornost při tom věnovaly 

telekomunikační širokopásmové 

infrastruktuře s cílem překlenout digitální 

propast, která postihuje venkovské oblasti; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   66 

Paul Rübig, Elisabeth Köstinger 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. upozorňuje na důležitou roli, kterou 

ženy hrají v provozu rodinných 

zemědělských podniků, a vyzývá členské 

státy, aby podporovaly vzdělávání a 

odbornou přípravu v oblasti podnikání se 

zaměřením zvláště na ženy v zemědělství, s 

cílem více posílit zapojení žen do 

rodinných zemědělských podniků; v této 

souvislosti zejména požaduje podporu 

projektů v oblasti vzdělávání pro ženy, 

které provozují rodinné zemědělské 

podniky, s cílem zvýšit účast žen v 

zemědělství a regionálních organizacích; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   67 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. uznává, že rodinné podniky jsou 

největším zdrojem pracovních míst 

v soukromém sektoru; proto lze říci, že to, 

co je přínosem pro kontinuitu, obnovu a 

růst v odvětví rodinných podniků, 

napomáhá kontinuitě, obnově a růstu 

v evropském hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   68 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. uznává, že velkou část pracovní síly 

soukromého sektoru lze nalézt 

v rodinných podnicích; v souladu s tím 

zdůrazňuje skutečnost, že veškerá zlepšení 

týkající se další existence a růstu 

rodinných podniků jsou přínosem také 

pro evropské hospodářství jako celek; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   69 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. zdůrazňuje, že je důležité začlenit 

rodinné podniky do postupů evropského 

semestru a tím je pevně spojit s evropskou 

správou ekonomických záležitostí, aby 

bylo zajištěno spravedlivé a přátelské 

fiskální prostředí pro jejich fungování;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   70 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2b. poukazuje na to, že v zemědělství jsou 

rodinné zemědělské podniky 

nejobvyklejším obchodním modelem; 

konstatuje, že z důvodu vlastnictví půdy 

mají rodinné zemědělské podniky velmi 

silné vazby na určité místo; vyzývá proto 

Komisi a členské státy, aby zajistily, že 
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další existence rodinných zemědělských 

podniků nebude ohrožena zejména 

nadměrnou byrokracií; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   71 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. konstatuje, že zejména úzce 

specializované rodinné podniky hrají 

významnou úlohu jako dodavatelé větších 

podniků a prostřednictvím své dlouhodobé 

a vícegenerační hospodářské činnosti 

zajišťují materiální zabezpečení 

odběratelských podniků, a tím 

nezanedbatelnou měrou přispívají 

k hospodářskému růstu; 

3. konstatuje, že zejména úzce 

specializované rodinné podniky hrají 

významnou úlohu jako dodavatelé a 

inovátoři větších podniků 

a prostřednictvím své dlouhodobé 

a vícegenerační hospodářské činnosti 

zajišťují materiální zabezpečení 

odběratelských podniků, a tím 

nezanedbatelnou měrou přispívají 

k hospodářskému růstu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   72 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. konstatuje, že zejména úzce 

specializované rodinné podniky hrají 

významnou úlohu jako dodavatelé větších 

podniků a prostřednictvím své dlouhodobé 

a vícegenerační hospodářské činnosti 

zajišťují materiální zabezpečení 

odběratelských podniků, a tím 

nezanedbatelnou měrou přispívají 

k hospodářskému růstu; 

3. konstatuje, že zejména úzce 

specializované rodinné podniky hrají 

významnou úlohu jako dodavatelé a 

inovátoři větších podniků 

a prostřednictvím své dlouhodobé 

a vícegenerační hospodářské činnosti 

zajišťují materiální zabezpečení 

odběratelských podniků, a tím 

nezanedbatelnou měrou přispívají 
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k hospodářskému růstu; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   73 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. konstatuje, že zejména úzce 

specializované rodinné podniky hrají 

významnou úlohu jako dodavatelé větších 

podniků a prostřednictvím své dlouhodobé 

a vícegenerační hospodářské činnosti 

zajišťují materiální zabezpečení 

odběratelských podniků, a tím 

nezanedbatelnou měrou přispívají 

k hospodářskému růstu; 

3. konstatuje, že zejména úzce 

specializované rodinné podniky hrají 

významnou úlohu jako inovátoři a 

dodavatelé větších podniků 

a prostřednictvím své dlouhodobé 

a vícegenerační hospodářské činnosti 

zajišťují materiální zabezpečení 

odběratelských podniků, a tím 

nezanedbatelnou měrou přispívají 

k hospodářskému růstu; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   74 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. konstatuje, že zejména úzce 

specializované rodinné podniky hrají 

významnou úlohu jako dodavatelé větších 

podniků a prostřednictvím své dlouhodobé 

a vícegenerační hospodářské činnosti 

zajišťují materiální zabezpečení 

odběratelských podniků, a tím 

nezanedbatelnou měrou přispívají 

k hospodářskému růstu; 

3. konstatuje, že zejména úzce 

specializované rodinné podniky hrají 

významnou úlohu jako dodavatelé a 

inovátoři větších podniků 

a prostřednictvím své dlouhodobé 

a vícegenerační hospodářské činnosti 

zajišťují materiální zabezpečení 

odběratelských podniků, a tím 

nezanedbatelnou měrou přispívají 

k hospodářskému růstu; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh   75 

Henna Virkkunen 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 – odrážka 1 (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – uznává, že rodinné podniky jsou 

největším zdrojem pracovních míst 

v soukromém sektoru; proto lze říci, že to, 

co je přínosem pro kontinuitu, obnovu a 

růst v odvětví rodinných podniků, 

napomáhá kontinuitě, obnově a růstu 

v evropském hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   76 

Herbert Reul, Hermann Winkler 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. zdůrazňuje, že rodinné podniky 

nepostradatelným způsobem přispívají 

k úspěchu reformy odborné přípravy a ke 

zvýšení počtu učňovských míst; poukazuje 

v této souvislosti na to, že rodinné podniky 

do velké míry závisejí (jako všechny 

podniky) na příznivém politickém 

prostředí; uvádí, že Komise by měla 

prozkoumat, jak navrhnout systémy 

odborné přípravy, aby zajistily nejlepší 

možné prostředí pro to, aby rodinné 

podniky investovaly do učňovské přípravy; 

Or. de 
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Pozměňovací návrh   77 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. rodinné podniky mohou hrát důležitou 

úlohu v podpoře menšin a nedostatečně 

zastoupených skupin, pokud jde o jejich 

zapojení do místního hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   78 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. poukazuje na to, že díky vyšší míře 

důvěry mezi členy rodiny jsou rodinné 

podniky velmi flexibilní a schopny rychle 

se přizpůsobit změnám v ekosociálním 

prostředí; současně díky tomu, že dlouhou 

dobu fungují na menšinových trzích, 

mohou rodinné podniky vynikat v hledání 

nových příležitostí a v inovacích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   79 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. poukazuje na to, že rodinné podniky 

zajišťují většinu pracovních míst 
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v soukromém sektoru a že to, co je 

přínosem pro kontinuitu, obnovu a růst 

v odvětví rodinných podniků, tudíž 

napomáhá také kontinuitě, obnově a 

prosperitě v hospodářství EU jako celku; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   80 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. konstatuje, že rodinné podniky se často 

vyznačují výrazně vyšším poměrem 

vlastního kapitálu než ostatní podniky a že 

tento vysoký poměr vlastního kapitálu je 

odpovědný za hospodářskou stabilitu 

podniku i stabilitu celkového hospodářství 

a zároveň ponechává možnost dalších 

investic do podniku, která by neměla být 

dále omezována; 

4. konstatuje, že rodinné podniky se často 

vyznačují výrazně vyšším poměrem 

vlastního kapitálu než ostatní podniky a že 

tento vysoký poměr vlastního kapitálu je 

odpovědný za hospodářskou stabilitu 

podniku i stabilitu celkového hospodářství 

a zároveň ponechává možnost dalších 

investic do podniku, která by neměla být 

dále omezována; zdůrazňuje v tomto 

ohledu, že je třeba zajistit rovné zacházení 

v oblasti financování vlastním kapitálem 

ve srovnání s dluhovým financováním; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   81 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. v této souvislosti vyzývá členské státy 

k zajištění toho, aby vnitrostátní právní 

předpisy týkající se dědické a darovací 

daně a zdanění podniků nediskriminovaly 

financování vlastním kapitálem, které je 

5. v této souvislosti vyzývá členské státy 

k zajištění toho, aby vnitrostátní právní 

předpisy týkající se dědické a darovací 

daně a zdanění podniků nediskriminovaly 

financování vlastním kapitálem, které je 
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pro rodinné podniky velmi důležité; 

upozorňuje v této souvislosti na to, že 

v Maďarsku byla dědická daň 

z podnikového majetku zrušena; 

pro rodinné podniky velmi důležité, ale 

aby jej naopak podporovaly; dále vyzývá 

členské státy, aby s ohledem na 

hospodářskou soutěž neposkytovaly 

preferenční daňové zacházení dluhovému 

financování podnikatelských investic a 

inovací; upozorňuje v této souvislosti na 

to, že v Maďarsku byla dědická daň 

z podnikového majetku zrušena; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   82 

Pilar del Castillo Vera 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. v této souvislosti vyzývá členské státy 

k zajištění toho, aby vnitrostátní právní 

předpisy týkající se dědické a darovací 

daně a zdanění podniků nediskriminovaly 

financování vlastním kapitálem, které je 

pro rodinné podniky velmi důležité; 

upozorňuje v této souvislosti na to, že 

v Maďarsku byla dědická daň 

z podnikového majetku zrušena; 

5. v této souvislosti vyzývá členské státy 

k zajištění toho, aby vnitrostátní právní 

předpisy týkající se dědické a darovací 

daně a zdanění podniků nediskriminovaly 

financování vlastním kapitálem, které je 

pro rodinné podniky velmi důležité; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   83 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. v této souvislosti vyzývá členské státy 

k zajištění toho, aby vnitrostátní právní 

předpisy týkající se dědické a darovací 

daně a zdanění podniků nediskriminovaly 

5. v této souvislosti vyzývá členské státy 

k zajištění toho, aby vnitrostátní právní 

předpisy týkající se dědické a darovací 

daně a zdanění podniků nediskriminovaly 
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financování vlastním kapitálem, které je 

pro rodinné podniky velmi důležité; 

upozorňuje v této souvislosti na to, že 

v Maďarsku byla dědická daň 

z podnikového majetku zrušena; 

financování vlastním kapitálem, které je 

pro rodinné podniky velmi důležité; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   84 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. v této souvislosti vyzývá členské státy 

k zajištění toho, aby vnitrostátní právní 

předpisy týkající se dědické a darovací 

daně a zdanění podniků nediskriminovaly 

financování vlastním kapitálem, které je 

pro rodinné podniky velmi důležité; 

upozorňuje v této souvislosti na to, že 

v Maďarsku byla dědická daň 

z podnikového majetku zrušena; 

5. v této souvislosti vyzývá členské státy 

k zajištění toho, aby vnitrostátní právní 

předpisy týkající se dědické a darovací 

daně a zdanění podniků nediskriminovaly 

financování vlastním kapitálem, které je 

pro rodinné podniky velmi důležité; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   85 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. v této souvislosti vyzývá členské státy 

k zajištění toho, aby vnitrostátní právní 

předpisy týkající se dědické a darovací 

daně a zdanění podniků nediskriminovaly 

financování vlastním kapitálem, které je 

pro rodinné podniky velmi důležité; 

upozorňuje v této souvislosti na to, že 

v Maďarsku byla dědická daň 

5. v této souvislosti vyzývá členské státy 

k zajištění toho, aby vnitrostátní právní 

předpisy týkající se dědické a darovací 

daně a zdanění podniků nediskriminovaly 

financování vlastním kapitálem, které je 

pro rodinné podniky velmi důležité; 
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z podnikového majetku zrušena; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   86 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. v této souvislosti vyzývá členské státy 

k zajištění toho, aby vnitrostátní právní 

předpisy týkající se dědické a darovací 

daně a zdanění podniků nediskriminovaly 

financování vlastním kapitálem, které je 

pro rodinné podniky velmi důležité; 

upozorňuje v této souvislosti na to, že 

v Maďarsku byla dědická daň 

z podnikového majetku zrušena; 

5. v této souvislosti vyzývá členské státy 

k zajištění toho, aby vnitrostátní právní 

předpisy týkající se dědické a darovací 

daně a zdanění podniků nediskriminovaly 

financování vlastním kapitálem, které je 

pro rodinné podniky velmi důležité; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   87 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. v této souvislosti vyzývá členské státy 

k zajištění toho, aby vnitrostátní právní 

předpisy týkající se dědické a darovací 

daně a zdanění podniků nediskriminovaly 

financování vlastním kapitálem, které je 

pro rodinné podniky velmi důležité; 

upozorňuje v této souvislosti na to, že 

v Maďarsku byla dědická daň 

z podnikového majetku zrušena; 

5. v této souvislosti vyzývá členské státy 

k zajištění toho, aby vnitrostátní právní 

předpisy týkající se zdanění dluhu a 

vlastního kapitálu nediskriminovaly 

vlastní kapitál jako zdroj financování, 

který je pro rodinné podniky velmi 

důležitý; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   88 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. v této souvislosti vyzývá členské státy 

k zajištění toho, aby vnitrostátní právní 

předpisy týkající se dědické a darovací 

daně a zdanění podniků nediskriminovaly 

financování vlastním kapitálem, které je 

pro rodinné podniky velmi důležité; 

upozorňuje v této souvislosti na to, že 

v Maďarsku byla dědická daň 

z podnikového majetku zrušena; 

5. v této souvislosti vyzývá členské státy 

k zajištění toho, aby vnitrostátní právní 

předpisy týkající se dědické a darovací 

daně a zdanění podniků podporovaly 

financování vlastním kapitálem, které je 

pro rodinné podniky velmi důležité, 

a nediskriminovaly je; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   89 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. v této souvislosti vyzývá členské státy 

k zajištění toho, aby vnitrostátní právní 

předpisy týkající se dědické a darovací 

daně a zdanění podniků nediskriminovaly 

financování vlastním kapitálem, které je 

pro rodinné podniky velmi důležité; 

upozorňuje v této souvislosti na to, že 

v Maďarsku byla dědická daň 

z podnikového majetku zrušena; 

5. v této souvislosti vyzývá členské státy 

k zajištění toho, aby vnitrostátní právní 

předpisy týkající se dědické a darovací 

daně a zdanění podniků podporovaly 

financování vlastním kapitálem, které je 

pro rodinné podniky velmi důležité, a 

nediskriminovaly je; upozorňuje v této 

souvislosti na to, že v Maďarsku byla 

dědická daň z podnikového majetku 

zrušena; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   90 
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Nadine Morano 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. v této souvislosti vyzývá členské státy 

k zajištění toho, aby vnitrostátní právní 

předpisy týkající se dědické a darovací 

daně a zdanění podniků nediskriminovaly 

financování vlastním kapitálem, které je 

pro rodinné podniky velmi důležité; 

upozorňuje v této souvislosti na to, že 

v Maďarsku byla dědická daň 

z podnikového majetku zrušena; 

5. v této souvislosti vyzývá členské státy 

k zajištění toho, aby vnitrostátní právní 

předpisy týkající se dědické a darovací 

daně a zdanění podniků nediskriminovaly 

financování vlastním kapitálem, které je 

pro rodinné podniky velmi důležité; 

upozorňuje v této souvislosti na to, že 

v Maďarsku byla dědická daň 

z podnikového majetku zrušena; 

konstatuje, že ve Francii usnadnil převod 

podniku tzv. Dutreilův pakt z roku 2005, 

který umožňuje částečné osvobození od 

registrační daně (75 %), pokud jsou akcie 

převedeny zdarma (jako dar nebo v 

případě úmrtí); 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   91 

Juan Carlos Girauta Vidal, Angelika Mlinar 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. v této souvislosti vyzývá členské státy, 

aby přezkoumaly zvýhodnění dluhů ve 

svých zákonech o daních a posoudily při 

tom jeho dopad na strukturu financování 

společností a úroveň investic; vyzývá 

Komisi, aby přezkoumala veškerou 

daňovou diskriminaci týkající se 

financování vlastním kapitálem z hlediska 

spravedlivé hospodářské soutěže; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   92 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. žádá členské státy, aby jejich daňové 

politiky nebránily převzetí vlastnictví a 

dlouhodobému výhledu rodinných 

podniků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   93 

Pilar del Castillo Vera 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. žádá Komisi a členské státy, aby 

zajistily důležitost snadného převodu 

podniku, zejména pokud jde o daňové 

režimy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   94 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. naléhavě proto žádá členské státy, aby 

přezkoumaly zvýhodnění dluhů v rámci 

svých vnitrostátních daňových soustav a 

posoudily jeho dopad na strukturu 

financování společností a úroveň investic; 

vyzývá Komisi, aby přezkoumala veškeré 
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daně, které diskriminují financování 

vlastním kapitálem na trhu, jenž by měl 

být založen na zásadě spravedlivé 

hospodářské soutěže; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   95 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5b. zdůrazňuje, že je zapotřebí chránit 

právo žen na přebírání rodinných podniků 

tak, aby jim toto právo náleželo stejně 

jako mužům, a podporovat tím kulturu 

rovných práv mužů a žen, která podpoří 

podnikání žen v rodinných podnicích na 

vedoucích a odpovědných pozicích; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   96 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5c. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

vypracovaly a provedly legislativní a další 

opatření týkající se úvěrových systémů, 

která povzbudí a podpoří rodinné podniky 

s dobrou správou, nikoli rodinné podniky 

se špatnou správou; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh   97 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. zdůrazňuje, že jedním z nejdůležitějších 

faktorů hospodářské soutěže se stalo 

dlouhodobé zajištěné financování 

podniků; v této souvislosti vyzdvihuje 

význam mezinárodní stability struktur 

finančního trhu; vyzývá Komisi k zajištění 

toho, aby v rámci regulace finančního 

trhu zbytečně nezatížila podniky; 

6. zdůrazňuje, že jedním z nejdůležitějších 

faktorů hospodářské soutěže je zajištění 

přístupu k financování pro reálnou 

ekonomiku a zejména pro malé a střední 

podniky a malé rodinné podniky; v této 

souvislosti vyzdvihuje význam 

mezinárodní stability struktur finančního 

trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   98 

Antonio Tajani, Angelika Niebler 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. vyzývá Komisi, aby zvážila rozšíření 

příjemců všech stávajících nástrojů pro 

malé a střední podniky a/nebo 

podnikatele, zejména programu COSME, 

na rodinné podniky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   99 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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 6a. zdůrazňuje, že definice malých a 

středních podniků jako podniků 

„zaměstnávajících méně než 250 osob, s 

ročním obratem nejvýše 50 milionů EUR 

a/nebo bilanční sumou roční rozvahy 

nejvýše 43 milionů EUR“, kterou 

vypracovala Komise, vhodným způsobem 

neodráží obrovské rozdíly mezi 

mikropodniky a malými a středními 

podniky, což může mít dopad na 

způsobilost podniku, pokud jde o přístup 

k financování; mechanismy financování, 

které jsou vhodné pro střední podniky, 

mohou být zcela nevhodné pro určitý 

mikropodnik; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   100 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. zdůrazňuje, že z důvodu finanční krize 

a nepříznivého hospodářského cyklu je 

řada funkcí rodinných podniků 

nedostatečně financována a že je důležité, 

aby rodinné podniky měly otevřený a 

snadný přístup k alternativním zdrojům 

financování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   101 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. vyzývá Komisi, aby zlepšila přístup 

k úvěrům pro rodinné podniky a zabránila 

sekuritizaci, kterou navrhuje zelená kniha 

o unii kapitálových trhů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   102 

Gianluca Buonanno 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. konstatuje, že 35 % podniků, které 

neinvestují na zahraničních trzích, udává 

jako důvod nedostatečné znalosti těchto 

trhů; vyzývá proto Komisi a členské státy, 

aby zejména menším rodinným podnikům 

poskytovaly informace o tom, jak 

proniknout na mezinárodní trh, a zajistily 

lepší výměnu zkušeností a osvědčených 

postupů; dále členské státy vyzývá, aby 

podnikům v souvislosti s plánovaným 

vstupem na mezinárodní trh zajistily 

podpůrné služby, např. v podobě 

poskytování informací nebo záruk na 

exportní úvěry, a aby odstranily překážky 

obchodu; 

7. konstatuje, že 35 % podniků, které 

neinvestují na zahraničních trzích, udává 

jako důvod nedostatečné znalosti těchto 

trhů; vyzývá proto Komisi a členské státy, 

aby zejména menším rodinným podnikům 

poskytovaly informace o tom, jak 

proniknout na mezinárodní trh, a zajistily 

lepší výměnu zkušeností a osvědčených 

postupů; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   103 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. konstatuje, že 35 % podniků, které 7. konstatuje, že 35 % podniků, které 
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neinvestují na zahraničních trzích, udává 

jako důvod nedostatečné znalosti těchto 

trhů; vyzývá proto Komisi a členské státy, 

aby zejména menším rodinným podnikům 

poskytovaly informace o tom, jak 

proniknout na mezinárodní trh, a zajistily 

lepší výměnu zkušeností a osvědčených 

postupů; dále členské státy vyzývá, aby 

podnikům v souvislosti s plánovaným 

vstupem na mezinárodní trh zajistily 

podpůrné služby, např. v podobě 

poskytování informací nebo záruk na 

exportní úvěry, a aby odstranily překážky 

obchodu; 

neinvestují na zahraničních trzích, udává 

jako důvod nedostatečné znalosti těchto 

trhů; vyzývá proto Komisi a členské státy, 

aby zejména menším rodinným podnikům 

poskytovaly informace o tom, jak 

proniknout na mezinárodní trh, a zajistily 

lepší výměnu zkušeností a osvědčených 

postupů; dále členské státy vyzývá, aby 

podnikům v souvislosti s plánovaným 

vstupem na mezinárodní trh zajistily 

podpůrné služby v podobě poskytování 

informací nebo záruk na exportní úvěry; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   104 

Nadine Morano 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. konstatuje, že 35 % podniků, které 

neinvestují na zahraničních trzích, udává 

jako důvod nedostatečné znalosti těchto 

trhů; vyzývá proto Komisi a členské státy, 

aby zejména menším rodinným podnikům 

poskytovaly informace o tom, jak 

proniknout na mezinárodní trh, a zajistily 

lepší výměnu zkušeností a osvědčených 

postupů; dále členské státy vyzývá, aby 

podnikům v souvislosti s plánovaným 

vstupem na mezinárodní trh zajistily 

podpůrné služby, např. v podobě 

poskytování informací nebo záruk na 

exportní úvěry, a aby odstranily překážky 

obchodu; 

(Netýká se českého znění.) 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   105 
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Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. konstatuje, že 35 % podniků, které 

neinvestují na zahraničních trzích, udává 

jako důvod nedostatečné znalosti těchto 

trhů; vyzývá proto Komisi a členské státy, 

aby zejména menším rodinným podnikům 

poskytovaly informace o tom, jak 

proniknout na mezinárodní trh, a zajistily 

lepší výměnu zkušeností a osvědčených 

postupů; dále členské státy vyzývá, aby 

podnikům v souvislosti s plánovaným 

vstupem na mezinárodní trh zajistily 

podpůrné služby, např. v podobě 

poskytování informací nebo záruk na 

exportní úvěry, a aby odstranily překážky 

obchodu; 

7. konstatuje, že 35 % podniků, které 

neinvestují na zahraničních trzích, udává 

jako důvod nedostatečné znalosti těchto 

trhů; vyzývá proto Komisi a členské státy, 

aby zejména menším rodinným podnikům 

poskytovaly informace o tom, jak 

proniknout na mezinárodní trh, a zajistily 

lepší výměnu zkušeností a osvědčených 

postupů; dále členské státy vyzývá, aby 

malým rodinným podnikům v souvislosti 

s plánovaným vstupem na mezinárodní trh 

zajistily podpůrné služby, např. v podobě 

poskytování informací nebo záruk na 

exportní úvěry; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   106 

Pilar del Castillo Vera 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. konstatuje, že 35 % podniků, které 

neinvestují na zahraničních trzích, udává 

jako důvod nedostatečné znalosti těchto 

trhů; vyzývá proto Komisi a členské státy, 

aby zejména menším rodinným podnikům 

poskytovaly informace o tom, jak 

proniknout na mezinárodní trh, a zajistily 

lepší výměnu zkušeností a osvědčených 

postupů; dále členské státy vyzývá, aby 

podnikům v souvislosti s plánovaným 

vstupem na mezinárodní trh zajistily 

podpůrné služby, např. v podobě 

7. konstatuje, že 35 % podniků, které 

neinvestují na zahraničních trzích, udává 

jako důvod nedostatečné znalosti těchto 

trhů; vyzývá proto Komisi a členské státy, 

aby zejména menším rodinným podnikům 

poskytovaly informace o tom, jak 

proniknout na mezinárodní trh, a zajistily 

lepší výměnu zkušeností a osvědčených 

postupů; dále členské státy vyzývá, aby 

podnikům v souvislosti s plánovaným 

vstupem na mezinárodní trh zajistily 

podpůrné služby, např. v podobě 
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poskytování informací nebo záruk na 

exportní úvěry, a aby odstranily překážky 

obchodu; 

poskytování informací nebo záruk na 

exportní úvěry, odstranění překážek 

obchodu a podpory zvláštního vzdělávání 

v oblasti podnikatelské kultury rodinných 

podniků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   107 

Pavel Telička 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. konstatuje, že 35 % podniků, které 

neinvestují na zahraničních trzích, udává 

jako důvod nedostatečné znalosti těchto 

trhů; vyzývá proto Komisi a členské státy, 

aby zejména menším rodinným podnikům 

poskytovaly informace o tom, jak 

proniknout na mezinárodní trh, a zajistily 

lepší výměnu zkušeností a osvědčených 

postupů; dále členské státy vyzývá, aby 

podnikům v souvislosti s plánovaným 

vstupem na mezinárodní trh zajistily 

podpůrné služby, např. v podobě 

poskytování informací nebo záruk na 

exportní úvěry, a aby odstranily překážky 

obchodu; 

7. konstatuje, že 35 % podniků, které 

neinvestují na zahraničních trzích, udává 

jako důvod nedostatečné znalosti těchto 

trhů a nedostatečné zkušenosti 

s pronikáním na tyto trhy, což je značně 

poškozuje; vyzývá proto Komisi a členské 

státy, aby zejména menším rodinným 

podnikům poskytovaly informace o tom, 

jak proniknout na mezinárodní trh, 

a zajistily lepší výměnu zkušeností 

a osvědčených postupů; dále členské státy 

vyzývá, aby podnikům v souvislosti 

s plánovaným vstupem na mezinárodní trh 

zajistily podpůrné služby, např. v podobě 

poskytování informací nebo záruk na 

exportní úvěry, a aby odstranily překážky 

obchodu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   108 

Antonio Tajani, Angelika Niebler 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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7. konstatuje, že 35 % podniků, které 

neinvestují na zahraničních trzích, udává 

jako důvod nedostatečné znalosti těchto 

trhů; vyzývá proto Komisi a členské státy, 

aby zejména menším rodinným podnikům 

poskytovaly informace o tom, jak 

proniknout na mezinárodní trh, a zajistily 

lepší výměnu zkušeností a osvědčených 

postupů; dále členské státy vyzývá, aby 

podnikům v souvislosti s plánovaným 

vstupem na mezinárodní trh zajistily 

podpůrné služby, např. v podobě 

poskytování informací nebo záruk na 

exportní úvěry, a aby odstranily překážky 

obchodu; 

7. konstatuje, že 35 % podniků, které 

neinvestují na zahraničních trzích, udává 

jako důvod nedostatečné znalosti těchto 

trhů; vyzývá proto Komisi a členské státy, 

aby zejména menším rodinným podnikům 

poskytovaly prostřednictvím portálu pro 

internacionalizaci malých a středních 

podniků a Evropské platformy spolupráce 

mezi klastry informace o tom, jak 

proniknout na mezinárodní trh, a zajistily 

lepší výměnu zkušeností a osvědčených 

postupů; dále členské státy vyzývá, aby 

podnikům v souvislosti s plánovaným 

vstupem na mezinárodní trh zajistily 

podpůrné služby, např. v podobě 

poskytování informací nebo záruk na 

exportní úvěry, a aby odstranily překážky 

obchodu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   109 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. konstatuje, že 35 % podniků, které 

neinvestují na zahraničních trzích, udává 

jako důvod nedostatečné znalosti těchto 

trhů; vyzývá proto Komisi a členské státy, 

aby zejména menším rodinným podnikům 

poskytovaly informace o tom, jak 

proniknout na mezinárodní trh, a zajistily 

lepší výměnu zkušeností a osvědčených 

postupů; dále členské státy vyzývá, aby 

podnikům v souvislosti s plánovaným 

vstupem na mezinárodní trh zajistily 

podpůrné služby, např. v podobě 

poskytování informací nebo záruk na 

exportní úvěry, a aby odstranily překážky 

obchodu; 

7. konstatuje, že 35 % podniků, které 

neinvestují na zahraničních trzích, udává 

jako důvod nedostatečné znalosti těchto 

trhů; vyzývá proto Komisi a členské státy, 

aby zejména menším rodinným podnikům 

poskytovaly informace o tom, jak 

proniknout na mezinárodní trh, především 

prostřednictvím internetu, a zajistily lepší 

výměnu zkušeností a osvědčených 

postupů; dále členské státy vyzývá, aby 

podnikům v souvislosti s plánovaným 

vstupem na mezinárodní trh zajistily 

podpůrné služby, např. v podobě 

poskytování informací nebo záruk na 

exportní úvěry, a aby odstranily překážky 

obchodu; 
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Or. it 

 

Pozměňovací návrh   110 

Gianluca Buonanno 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. konstatuje však, že výroba se naopak 

často přesouvá do zámořských dceřiných 

společností, které mají tendenci 

nahrazovat výrobu mateřské společnosti a 

dalších společností z pomocných odvětví 

usazených v zemi původu; to má negativní 

dopady jak na celkovou úroveň 

nezaměstnanosti, tak na úroveň mezd; 

zdůrazňuje v tomto ohledu, že pokles 

zaměstnanosti a snižování mezd stojí za 

krizí poptávky, tj. strukturální 

ekonomickou nerovnováhou eurozóny, na 

kterou ukazují nadměrné přebytky 

běžného účtu vytvářené v některých 

členských státech v důsledku struktury 

pevných směnných kurzů; vyzývá Komisi, 

aby prováděla mnohem přísnější politiky 

za účelem zvládnutí nadměrné obchodní 

nerovnováhy, které by měly zohlednit 

způsoby kompenzace mezi členskými státy 

s přebytkem a členskými státy se 

schodkem, a to nejen na základě jednoho 

konkrétního souboru výročních údajů, ale 

také na základě kumulativních hodnot za 

pětileté období počítaných průběžně od 

roku 2010; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   111 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. konstatuje, že poskytování nezbytných 

informací o pronikání na mezinárodní trh 

a investicích na zahraničních trzích 

určených pro menší rodinné podniky 

v EU, snížení překážek obchodu mezi 

členskými státy, zjednodušení pravidel pro 

obchod mezi členskými státy a zvýšení 

jejich transparentnosti pomůže při 

vytváření plně funkčního jednotného trhu 

zboží a služeb v EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   112 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. uznává, že fiskální, právní a správní 

prostředí, v němž fungují rodinné podniky 

(a podniky řízené vlastníky), je vymezeno 

společným účinkem práva společností a 

soukromého práva; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   113 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. konstatuje, že daňové, právní a 

správní prostředí, v němž fungují rodinné 

podniky a podniky řízené vlastníky, je 

určeno společným účinkem práva 
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společností a soukromého práva; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   114 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. uznává, že fiskální, právní a správní 

prostředí, v němž fungují rodinné 

podniky, z velké části závisí na občanském 

a obchodním právu; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   115 

Therese Comodini Cachia 

 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. konstatuje, že větší pronikání 

rodinných podniků na mezinárodní trhy 

poskytuje více příležitostí pro ekonomický 

růst a vytváření více pracovních míst; 

vyzývá proto Komisi a členské státy, aby 

menším rodinným podnikům zajistily 

možnost lépe využívat digitální 

infrastrukturu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   116 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Návrh usnesení 
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Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. uznává, že fiskální, právní a správní 

prostředí, v němž fungují rodinné 

podniky, je vymezeno společným účinkem 

práva společností a soukromého práva; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   117 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. konstatuje, že 87 % podnikatelů 

provozujících rodinný podnik je 

přesvědčeno o tom, že jedním z klíčových 

faktorů úspěchu je udržení kontroly nad 

podnikem4; konstatuje, že na základě 

„Akčního plánu podnikání 2020“5, který 

vypracovala Komise, představuje předání 

podniku další generaci největší problém 

v oblasti rodinného podnikání; 

8. konstatuje, že 87 % podnikatelů 

provozujících rodinný podnik je 

přesvědčeno o tom, že jedním z klíčových 

faktorů úspěchu je udržení kontroly nad 

podnikem4; konstatuje, že na základě 

„Akčního plánu podnikání 2020“5, který 

vypracovala Komise, představuje předání 

vlastnictví a řízení podniku další generaci 

největší problém v oblasti rodinného 

podnikání; 

___________ ___________ 

4 European Family Business Barometer, 

červen 2014. 

4 European Family Business Barometer, 

červen 2014. 

5 COM(2012)0795. 5 COM(2012)0795. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   118 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. konstatuje, že 87 % podnikatelů 

provozujících rodinný podnik je 

přesvědčeno o tom, že jedním z klíčových 

faktorů úspěchu je udržení kontroly nad 

podnikem4; konstatuje, že na základě 

„Akčního plánu podnikání 2020“5, který 

vypracovala Komise, představuje předání 

podniku další generaci největší problém 

v oblasti rodinného podnikání; 

8. konstatuje, že 87 % podnikatelů 

provozujících rodinný podnik je 

přesvědčeno o tom, že jedním z klíčových 

faktorů úspěchu je udržení kontroly nad 

podnikem4; konstatuje, že na základě 

„Akčního plánu podnikání 2020“5, který 

vypracovala Komise, představuje předání 

podniku další generaci největší problém 

v oblasti rodinného podnikání; zdůrazňuje, 

že včasná příprava a specializovaná 

odborná příprava zapojených subjektů 

může přispět k úspěchu tohoto předání; 

___________ ___________ 

4 European Family Business Barometer, 

červen 2014. 

4 European Family Business Barometer, 

červen 2014. 

5 COM(2012)0795. 5 COM(2012)0795. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   119 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. vyzývá Komisi a zejména členské státy, 

aby podporovaly specializovanou 

odbornou přípravu pro rodinné podniky 

v oblasti předávání podniků, řídicích 

struktur, vlastnických strategií a inovací, 

především v zemích, kde z historických 

důvodů koncepce rodinného podniku není 

tak dobře zavedena; konstatuje, že dobře 

fungující systém odborné přípravy by 

z dlouhodobého hlediska mohl přispět 

k boji s nedostatkem kvalifikovaných 

pracovníků a s nezaměstnaností mladých 

lidí; 

Or. de 



 

PE552.105v01-00 58/101 AM\1055556CS.doc 

CS 

 

Pozměňovací návrh   120 

Therese Comodini Cachia 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. konstatuje, že malé a střední rodinné 

podniky se neustále potýkají s potřebou 

inovovat a přilákat pracovníky s vhodnými 

dovednostmi a nadáním; vyzývá proto 

Komisi a členské státy, aby menším 

rodinným podnikům zajistily pobídky, 

které je budou motivovat k přijetí rizika za 

účelem růstu, k provádění odborné 

přípravy zaměstnanců a k získání externě 

poskytovaných znalostí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   121 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. zdůrazňuje, že rodinné podniky by 

měly dodržovat právní ustanovení týkající 

se sociálního pojištění, příspěvků na 

důchodové pojištění a normy v oblasti 

bezpečných pracovních podmínek pro 

zaměstnance; rodinné podniky by měly 

dodržovat pracovní právo a jejich 

zaměstnanci by měli mít právo na kvalitní 

živobytí a vyvážený pracovní život; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   122 
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Kaja Kallas, Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. vyzývá členské státy, aby zjednodušily 

správní postupy a daňové systémy zejména 

tak, aby zohledňovaly specifické problémy 

malých a středních podniků a rodinných 

podniků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   123 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8b. zdůrazňuje, že systémy řízení 

rodinných podniků by měly posílit vazby s 

externími zúčastněnými stranami a model 

rodinných podniků by měl podporovat 

poměrné zastoupení žen a mužů ve 

správních radách; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   124 

Kaja Kallas, Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8b. naléhavě vyzývá Komisi a členské 

státy, aby pracovaly na rozvoji digitálního 

podnikání a digitálních dovedností s cílem 

umožnit rodinným podnikům plně využít 
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digitálních technologií; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   125 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8c. zdůrazňuje, že je třeba, aby rodinné 

podniky měly přímé vazby na vzdělávací 

činnosti, které je budou neustále 

informovat o nejmodernějších postupech 

správného řízení podniku; rodinné 

podniky by také měly mít snadný přístup 

k příležitostem v oblasti rozvoje lidského 

kapitálu určeným jejich zaměstnancům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   126 

Ashley Fox 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá proto Komisi, a zejména členské 

státy, aby zdokonalily právní rámec pro 

předávání rodinných podniků další 

generaci, vytvořily zvláštní finanční 

nástroje pro jejich předávání a předešly tak 

případným nedostatkům hotovosti s cílem 

zajistit zachování rodinných podniků 

a zabránit nuceným prodejům; 

9. vyzývá proto členské státy, aby 

zdokonalily právní rámec pro předávání 

rodinných podniků další generaci, 

vytvořily zvláštní finanční nástroje pro 

jejich předávání a předešly tak případným 

nedostatkům hotovosti s cílem zajistit 

zachování rodinných podniků a zabránit 

nuceným prodejům; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   127 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá proto Komisi, a zejména členské 

státy, aby zdokonalily právní rámec pro 

předávání rodinných podniků další 

generaci, vytvořily zvláštní finanční 

nástroje pro jejich předávání a předešly tak 

případným nedostatkům hotovosti s cílem 

zajistit zachování rodinných podniků 

a zabránit nuceným prodejům; 

9. vyzývá proto Komisi, a zejména členské 

státy, aby posoudily právní rámec pro 

předávání malých rodinných podniků 

s reálnou hospodářskou činností další 

generaci a zajistily, že nebudou 

znevýhodňovány, vytvořily zvláštní 

finanční nástroje pro jejich předávání 

a předešly tak případným nedostatkům 

hotovosti s cílem zajistit zachování malých 

rodinných podniků a zabránit nuceným 

prodejům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   128 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá proto Komisi, a zejména členské 

státy, aby zdokonalily právní rámec pro 

předávání rodinných podniků další 

generaci, vytvořily zvláštní finanční 

nástroje pro jejich předávání a předešly 

tak případným nedostatkům hotovosti 

s cílem zajistit zachování rodinných 

podniků a zabránit nuceným prodejům; 

9. vyzývá proto Komisi, a zejména členské 

státy, aby zdokonalily právní rámec a 

vytvořily finanční nástroje na podporu 
předávání rodinných podniků další 

generaci a podporovaly vzdělávání se 

zvláštním zaměřením na rodinné podniky 

v oblastech, jako je předávání podniků, 

řídicí struktury, vlastnické strategie a 

provádění inovací; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   129 
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András Gyürk 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá proto Komisi, a zejména členské 

státy, aby zdokonalily právní rámec pro 

předávání rodinných podniků další 

generaci, vytvořily zvláštní finanční 

nástroje pro jejich předávání a předešly tak 

případným nedostatkům hotovosti s cílem 

zajistit zachování rodinných podniků 

a zabránit nuceným prodejům; 

9. vyzývá proto Komisi, a zejména členské 

státy, aby zdokonalily právní rámec pro 

předávání rodinných podniků další 

generaci, včetně zřízení jednotných 

kontaktních míst pro podniky v procesu 

předávání, vytvořily zvláštní finanční 

nástroje pro jejich předávání a předešly tak 

případným nedostatkům hotovosti s cílem 

zajistit zachování rodinných podniků 

a zabránit nuceným prodejům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   130 

Henna Virkkunen 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá proto Komisi, a zejména členské 

státy, aby zdokonalily právní rámec pro 

předávání rodinných podniků další 

generaci, vytvořily zvláštní finanční 

nástroje pro jejich předávání a předešly 

tak případným nedostatkům hotovosti 

s cílem zajistit zachování rodinných 

podniků a zabránit nuceným prodejům; 

9. vyzývá proto Komisi, a zejména členské 

státy, aby zdokonalily právní rámec pro 

předávání rodinných podniků další 

generaci a podporovaly vzdělávání se 

zvláštním zaměřením na rodinné podniky 

v oblastech, jako je předávání podniků, 

řídicí struktury, vlastnické strategie a 

provádění inovací; vyzývá Komisi a 

členské státy, aby zřídily jednotná 

kontaktní místa pro podniky v procesu 

předávání a předešly tak případným 

nedostatkům hotovosti s cílem zajistit 

zachování rodinných podniků a zabránit 

nuceným prodejům; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   131 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá proto Komisi, a zejména členské 

státy, aby zdokonalily právní rámec pro 

předávání rodinných podniků další 

generaci, vytvořily zvláštní finanční 

nástroje pro jejich předávání a předešly tak 

případným nedostatkům hotovosti s cílem 

zajistit zachování rodinných podniků 

a zabránit nuceným prodejům; 

9. vyzývá proto Komisi, a zejména členské 

státy, aby zřídily jednotná kontaktní místa 

pro rodinné podniky v procesu předávání, 
zdokonalily právní rámec pro předávání 

rodinných podniků další generaci, 

vytvořily zvláštní finanční nástroje pro 

jejich předávání a předešly tak případným 

nedostatkům hotovosti s cílem zajistit 

zachování rodinných podniků a zabránit 

nuceným prodejům; konstatuje v této 

souvislosti, že na Maltě se zavádí zákon 

na podporu rodinných podniků (Family 

Business Act), jehož cílem je podporovat 

pomocí zvláštních školení rodinné 

podniky během fáze předávání a vytvořit 

pozitivní daňové a správní prostředí; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   132 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá proto Komisi, a zejména členské 

státy, aby zdokonalily právní rámec pro 

předávání rodinných podniků další 

generaci, vytvořily zvláštní finanční 

nástroje pro jejich předávání a předešly 

tak případným nedostatkům hotovosti 

s cílem zajistit zachování rodinných 

podniků a zabránit nuceným prodejům; 

9. vyzývá proto Komisi, a zejména členské 

státy, aby zdokonalily právní rámec pro 

předávání rodinných podniků další 

generaci a podpořily školicí programy pro 

rodinné podniky v oblastech, jako je 

předání vlastnictví, řídicí struktury a 

vlastnické kontrolní strategie, a aby 

prováděly inovační postupy, především 

v zemích, kde je z historického hlediska 

koncepce rodinného podniku méně 

rozvinuta; v tomto ohledu je třeba 
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podotknout, že Malta zavedla zákon na 

podporu rodinných podniků (Family 

Business Act), jehož cílem je podporovat 

pomocí zvláštních školení rodinné 

podniky ve fázi předávání a vytvořit 

fiskální a správní rámec příznivý pro 

podnikání; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   133 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. vyzývá proto Komisi, a zejména členské 

státy, aby zdokonalily právní rámec pro 

předávání rodinných podniků další 

generaci, vytvořily zvláštní finanční 

nástroje pro jejich předávání a předešly tak 

případným nedostatkům hotovosti s cílem 

zajistit zachování rodinných podniků 

a zabránit nuceným prodejům; 

9. vyzývá proto Komisi, a zejména členské 

státy, aby zdokonalily právní rámec pro 

předávání rodinných podniků další 

generaci prostřednictvím systému 

jednotných kontaktních míst, vytvořily 

zvláštní finanční nástroje pro jejich 

předávání a předešly tak případným 

nedostatkům hotovosti s cílem zajistit 

zachování rodinných podniků a zabránit 

nuceným prodejům; dále požaduje 

specializovanou odbornou přípravu pro 

podnikatele z rodinných podniků týkající 

se předávání, vlastnictví a dobré správy; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   134 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. žádá Komisi a Parlament, aby zrušily 

vypuštění čl. 44 odst. 2 Římské smlouvy 
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stanovujícího „rozvoj přirozené 

preference mezi členskými státy“, ke 

kterému došlo Amsterodamskou smlouvou 

z roku 1997; vyzývá proto Evropskou unii, 

aby opětovně zavedla preference 

Společenství v oblasti zemědělských 

produktů a přijala nezbytná 

protekcionistická opatření, která umožní 

malým a středním podnikům, jež jsou 

rodinnými podniky, čelit konkurentům ze 

zemí mimo Evropskou unii; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   135 

Ashley Fox 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. vyzývá Komisi, aby v souvislosti s lepší 

regulací provedla analýzu stávajících 

právních předpisů, které mají dopad na 

rodinné podniky, a určila tak problémy a 

překážky růstu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   136 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. zdůrazňuje, že na úrovni EU je třeba 

přijmout závaznou právní definici 

rodinného podniku, která by odrážela 

stávající rozmanitost rodinných podniků 

ve všech členských státech; zdůrazňuje, že 

tato definice je nezbytnou podmínkou pro 
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další opatření; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   137 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. konstatuje v této souvislosti, že je 

důležité podporovat alternativní formy 

poskytování úvěrů rodinným podnikům, 

například úvěrová družstva; 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh   138 

Therese Comodini Cachia 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. konstatuje, že malé rodinné podniky 

čas od času čelí problémům vyplývajícím z 

konfliktů mezi členy rodiny; vyzývá 

Komisi, aby zadala vypracování studií, 

které provedou analýzu postupů EU pro 

řešení konfliktů mezi členy rodiny, jež 

jsou nebo by mohly být účinné pro rychlé 

a účinné vyřešení těchto sporů, a 

podporovala výměny příkladů 

osvědčených postupů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   139 
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Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Kaja Kallas, Pilar del 

Castillo Vera 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. připomíná, že jednotná kontaktní 

místa pro podniky mohou usnadnit 

všechny postupy, které podniky musí 

provádět, včetně postupů týkajících se 

jejich předávání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   140 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zřídily jednotná kontaktní místa pro 

podniky, které procházejí fází předávání, a 

vytvořily zvláštní finanční nástroje pro 

předávání a předešly tak případným 

nedostatkům hotovosti s cílem zajistit 

zachování rodinných podniků a zabránit 

nuceným prodejům; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   141 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. vyzývá členské státy, aby zajistily, že 
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jsou uplatňovány daňové postupy, u 

kterých se prokázalo, že prostřednictvím 

výjimek týkajících se darů a progresivní 

dědické daně vedou k dlouhodobému 

rodinnému podnikání, a že nejsou 

narušovány krátkozrakými reformami 

přijatými pod tlakem současné dluhové 

krize; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   142 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. vyzývá členské státy, aby uvedly do 

praxe zásadu uplatňování rodinného 

hlediska (systematické zohledňování 

hlediska rodiny) s cílem zajistit 

komplexnější a účinnější opatření a 

politiky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   143 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9b. zdůrazňuje, že euro, „jednotná“ měna, 

významně zpomaluje růst MSP, zejména 

rodinných MSP; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh   144 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9b. konstatuje, že podpora podnikání ve 

školách a dalších vzdělávacích zařízeních 

je zásadní pro vytvoření podnikatelského 

myšlení; vzdělávání by mělo zahrnovat 

otázky specifické pro rodinné podniky, 

jako je vlastnictví, dědictví a rodinná 

správa, spolu s obecnějšími informacemi, 

jako je důležitost inovací coby prostředku 

přetvoření podniku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   145 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

vytvořily politický rámec s cílem podpořit 

subjekty, které usilují o kotaci na burze, a 

pomoci jim, mimo jiné podporou 

programů specializované odborné 

přípravy zaměřených na rodinné podniky; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   146 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9b. vyzývá Komisi, aby uznala, že je 

nezbytný progresivní přístup k pronikání 

rodinných podniků na mezinárodní trhy, 

který zabrání úplnému vystavení rizikům 

na mezinárodních trzích a současně 

zachová územní přidanou hodnotu 

připisovanou tomuto typu podniků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   147 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9b. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

zohlednily neformální a neviditelnou 

práci vykonávanou členy rodiny rovněž 

v rámci rodinných podniků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   148 

Branislav Škripek 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9c. vyzývá členské státy, aby posoudily 

příležitosti, které rodinné podniky nabízejí 

pro posílení postavení žen, rovné 

příležitosti a sladění pracovního a 

soukromého života; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   149 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9c. zdůrazňuje, že přínos rodinných 

podniků k inovacím by bylo možné zlepšit 

prostřednictvím podpory jejich zapojení 

do partnerství veřejného a soukromého 

sektoru a klastrů a jejich spolupráce 

s výzkumnými ústavy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   150 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9c. vyzývá členské státy, aby zajistily, že 

stávající daňové postupy, které se ukázaly 

být přínosné pro dlouhodobé rodinné 

podnikání stanovením výjimek pro 

korporátní dary a dědickou daň, nejsou 

narušovány krátkozrakými reformami; 

kromě toho je třeba zjednodušit a posílit 

přístup k těmto výjimkám, aby je mohly 

využít všechny rodinné podniky, pokud si 

přejí zachovat svůj status rodinného 

podniku; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   151 

Juan Carlos Girauta Vidal 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 d (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9d. konstatuje, že Malta zavádí zákon na 

podporu rodinných podniků (Family 

Business Act), jehož cílem je podporovat 

rodinné podniky a řešit jejich problémy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   152 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Kaja Kallas 

 

Návrh usnesení 

Bod 9 e (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9e. vyzývá Komisi, aby podpořila přijetí 

společné definice rodinného podniku na 

úrovni EU s cílem usnadnit vyhledávání a 

srovnávání údajů týkajících se jejich 

vlastností, situace a obtíží, kterým čelí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   153 

Nadine Morano 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby nechala 

vypracovat studie o významu vlastnictví 

pro úspěch a zachování podniku a 

o specifických problémech, s nimiž se 

rodinné podniky potýkají; dále Komisi 

vyzývá, aby shromáždila dostatek údajů 

o rodinných podnicích v jednotlivých 

členských státech a umožnila tak na jedné 

straně srovnání situace rodinných podniků 

a na straně druhé výměnu příkladů 

(Netýká se českého znění.) 
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osvědčených postupů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   154 

Anna Záborská 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby nechala 

vypracovat studie o významu vlastnictví 

pro úspěch a zachování podniku a 

o specifických problémech, s nimiž se 

rodinné podniky potýkají; dále Komisi 

vyzývá, aby shromáždila dostatek údajů 

o rodinných podnicích v jednotlivých 

členských státech a umožnila tak na jedné 

straně srovnání situace rodinných podniků 

a na straně druhé výměnu příkladů 

osvědčených postupů; 

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

harmonizovaly pravidla pro rodinné 

podniky v Evropě; vyzývá Komisi, aby 

nechala vypracovat studie o významu 

vlastnictví pro úspěch a zachování podniku 

a o specifických problémech, s nimiž se 

rodinné podniky potýkají; dále Komisi 

vyzývá, aby shromáždila dostatek údajů 

o rodinných podnicích v jednotlivých 

členských státech a umožnila tak na jedné 

straně srovnání situace rodinných podniků 

a na straně druhé výměnu příkladů 

osvědčených postupů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   155 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby nechala 

vypracovat studie o významu vlastnictví 

pro úspěch a zachování podniku a 

o specifických problémech, s nimiž se 

rodinné podniky potýkají; dále Komisi 

vyzývá, aby shromáždila dostatek údajů 

o rodinných podnicích v jednotlivých 

členských státech a umožnila tak na jedné 

10. vyzývá Komisi, aby na evropské 

úrovni vymezila pojem „rodinný podnik“ 

a pravidelně nechávala vypracovat studie 

o významu vlastnictví pro úspěch 

a zachování podniku a o specifických 

problémech, s nimiž se rodinné podniky 

potýkají; dále Komisi vyzývá, aby na 

základě definice rodinného podniku 
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straně srovnání situace rodinných podniků 

a na straně druhé výměnu příkladů 

osvědčených postupů; 

shromáždila údaje o rodinných podnicích 

v jednotlivých členských státech 

a umožnila tak na jedné straně srovnání 

situace rodinných podniků a na straně 

druhé výměnu příkladů osvědčených 

postupů; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   156 

András Gyürk 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby nechala 

vypracovat studie o významu vlastnictví 

pro úspěch a zachování podniku a 

o specifických problémech, s nimiž se 

rodinné podniky potýkají; dále Komisi 

vyzývá, aby shromáždila dostatek údajů 

o rodinných podnicích v jednotlivých 

členských státech a umožnila tak na jedné 

straně srovnání situace rodinných podniků 

a na straně druhé výměnu příkladů 

osvědčených postupů; 

10. vyzývá Komisi, aby nechávala 

pravidelně vypracovat přiměřeně 

financované studie o významu vlastnictví 

pro úspěch a zachování podniku, 

o specifických problémech, s nimiž se 

rodinné podniky potýkají, a ve spolupráci 

s Eurostatem vytvořila statisticky 

zpracovatelnou definici rodinných 

podniků; dále Komisi vyzývá, aby 

shromáždila dostatek údajů o rodinných 

podnicích v jednotlivých členských státech 

a umožnila tak na jedné straně srovnání 

situace rodinných podniků a srovnání 

situace rodinných podniků a podniků 

nerodinného charakteru a na straně druhé 

výměnu příkladů osvědčených postupů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   157 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 
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10. vyzývá Komisi, aby nechala 

vypracovat studie o významu vlastnictví 

pro úspěch a zachování podniku a 

o specifických problémech, s nimiž se 

rodinné podniky potýkají; dále Komisi 

vyzývá, aby shromáždila dostatek údajů 

o rodinných podnicích v jednotlivých 

členských státech a umožnila tak na jedné 

straně srovnání situace rodinných podniků 

a na straně druhé výměnu příkladů 

osvědčených postupů; 

10. vyzývá Komisi, aby nechávala 

pravidelně vypracovat přiměřeně 

financované studie o významu vlastnictví 

pro úspěch a zachování podniku a 

o specifických problémech, s nimiž se 

rodinné podniky potýkají, a aby ve 

spolupráci s Eurostatem vytvořila definici 

rodinných podniků vhodnou pro 

statistické účely; dále Komisi vyzývá, aby 

shromáždila dostatek údajů o rodinných 

podnicích v jednotlivých členských státech 

a umožnila tak na jedné straně srovnání 

situace rodinných podniků a srovnání 

situace rodinných podniků a podniků 

nerodinného charakteru a na straně druhé 

výměnu příkladů osvědčených postupů; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   158 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby nechala 

vypracovat studie o významu vlastnictví 

pro úspěch a zachování podniku a 

o specifických problémech, s nimiž se 

rodinné podniky potýkají; dále Komisi 

vyzývá, aby shromáždila dostatek údajů 

o rodinných podnicích v jednotlivých 

členských státech a umožnila tak na jedné 

straně srovnání situace rodinných podniků 

a na straně druhé výměnu příkladů 

osvědčených postupů; 

10. vyzývá Komisi, aby nechala 

vypracovat studie o významu vlastnictví 

pro úspěch a zachování podniku, 

o specifických problémech, s nimiž se 

rodinné podniky potýkají, a ve spolupráci 

s Eurostatem vytvořila statisticky 

zpracovatelnou definici rodinných 

podniků; dále Komisi vyzývá, aby 

stanovila rámec, který určí a změří 

pozitivní externality vytvářené rodinnými 

podniky, a shromáždila dostatek údajů 

o rodinných podnicích v jednotlivých 

členských státech a umožnila tak srovnání 

situace rodinných podniků a srovnání 

situace rodinných podniků a podniků 

nerodinného charakteru a výměnu 

příkladů osvědčených postupů; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh   159 

Pilar del Castillo Vera 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby nechala 

vypracovat studie o významu vlastnictví 

pro úspěch a zachování podniku a 

o specifických problémech, s nimiž se 

rodinné podniky potýkají; dále Komisi 

vyzývá, aby shromáždila dostatek údajů 

o rodinných podnicích v jednotlivých 

členských státech a umožnila tak na jedné 

straně srovnání situace rodinných podniků 

a na straně druhé výměnu příkladů 

osvědčených postupů; 

10. vyzývá Komisi, aby pravidelně 

prováděla přiměřeně financované studie 

o významu vlastnictví pro úspěch 

a zachování podniku a o specifických 

problémech, s nimiž se rodinné podniky 

potýkají; dále Komisi vyzývá, aby 

shromáždila dostatek údajů o rodinných 

podnicích ve všech členských státech 

a umožnila tak na jedné straně srovnání 

situace rodinných podniků a na straně 

druhé výměnu příkladů osvědčených 

postupů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   160 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby nechala 

vypracovat studie o významu vlastnictví 

pro úspěch a zachování podniku a 

o specifických problémech, s nimiž se 

rodinné podniky potýkají; dále Komisi 

vyzývá, aby shromáždila dostatek údajů 

o rodinných podnicích v jednotlivých 

členských státech a umožnila tak na jedné 

straně srovnání situace rodinných podniků 

a na straně druhé výměnu příkladů 

osvědčených postupů; 

10. vyzývá Komisi, aby nechávala 

pravidelně vypracovat přiměřeně 

financované studie o významu vlastnictví 

pro úspěch a zachování podniku a 

o specifických problémech, s nimiž se 

rodinné podniky potýkají; dále Komisi 

vyzývá, aby shromáždila dostatek údajů 

o rodinných podnicích v jednotlivých 

členských státech a umožnila tak na jedné 

straně srovnání situace rodinných podniků 

a srovnání situace rodinných podniků a 
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podniků nerodinného charakteru a na 

straně druhé výměnu příkladů osvědčených 

postupů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   161 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby nechala 

vypracovat studie o významu vlastnictví 

pro úspěch a zachování podniku a 

o specifických problémech, s nimiž se 

rodinné podniky potýkají; dále Komisi 

vyzývá, aby shromáždila dostatek údajů 

o rodinných podnicích v jednotlivých 

členských státech a umožnila tak na jedné 

straně srovnání situace rodinných podniků 

a na straně druhé výměnu příkladů 

osvědčených postupů; 

10. vyzývá Komisi, aby nechala 

vypracovat studie o významu vlastnictví 

pro úspěch a zachování podniku a 

o specifických problémech, s nimiž se 

rodinné podniky potýkají; dále Komisi 

vyzývá, aby shromáždila dostatek údajů 

o rodinných podnicích v jednotlivých 

členských státech a umožnila tak na jedné 

straně srovnání situace rodinných podniků 

a situace rodinných podniků oproti 

podnikům nerodinného charakteru a na 

straně druhé výměnu příkladů osvědčených 

postupů;  

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   162 

Aldo Patriciello 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby nechala 

vypracovat studie o významu vlastnictví 

pro úspěch a zachování podniku a 

o specifických problémech, s nimiž se 

rodinné podniky potýkají; dále Komisi 

vyzývá, aby shromáždila dostatek údajů 

(Netýká se českého znění.) 
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o rodinných podnicích v jednotlivých 

členských státech a umožnila tak na jedné 

straně srovnání situace rodinných podniků 

a na straně druhé výměnu příkladů 

osvědčených postupů; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   163 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby nechala 

vypracovat studie o významu vlastnictví 

pro úspěch a zachování podniku a 

o specifických problémech, s nimiž se 

rodinné podniky potýkají; dále Komisi 

vyzývá, aby shromáždila dostatek údajů 

o rodinných podnicích v jednotlivých 

členských státech a umožnila tak na jedné 

straně srovnání situace rodinných podniků 

a na straně druhé výměnu příkladů 

osvědčených postupů; 

10. vyzývá Komisi, aby nechala 

vypracovat studie o významu vlastnictví 

pro úspěch a zachování podniku a 

o specifických problémech, s nimiž se 

malé rodinné podniky potýkají; dále 

Komisi vyzývá, aby shromáždila dostatek 

údajů o rodinných podnicích v jednotlivých 

členských státech a umožnila tak na jedné 

straně srovnání situace rodinných podniků 

a na straně druhé výměnu příkladů 

osvědčených postupů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   164 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby nechala 

vypracovat studie o významu vlastnictví 

pro úspěch a zachování podniku a 

o specifických problémech, s nimiž se 

rodinné podniky potýkají; dále Komisi 

10. vyzývá Komisi, aby nechala 

vypracovat průběžné studie o významu 

vlastnictví pro úspěch a zachování podniku 

a o specifických problémech, s nimiž se 

rodinné podniky potýkají; dále Komisi 



 

AM\1055556CS.doc 79/101 PE552.105v01-00 

 CS 

vyzývá, aby shromáždila dostatek údajů 

o rodinných podnicích v jednotlivých 

členských státech a umožnila tak na jedné 

straně srovnání situace rodinných podniků 

a na straně druhé výměnu příkladů 

osvědčených postupů; 

vyzývá, aby shromáždila dostatek údajů 

o rodinných podnicích v jednotlivých 

členských státech a umožnila tak na jedné 

straně srovnání situace rodinných podniků 

a na straně druhé výměnu příkladů 

osvědčených postupů; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   165 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. vyzývá Komisi, aby vytvořila právně 

závaznou celoevropskou definici 

rodinného podniku, která zohlední 

odlišnou situaci v jednotlivých členských 

státech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   166 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 

s Eurostatem vypracovala definici 

rodinného podniku, která umožní 

v jednotlivých členských státech 

shromáždit srovnatelné údaje o specifické 

situaci rodinných podniků; 

Or. es 
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Pozměňovací návrh   167 

Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

posouzení dopadů, v rámci něhož by 

zhodnotila, zda by bylo možné provést 

změnu evropské definice malých 

a středních podniků z roku 2003 tak, aby 

kromě čistě kvantitativních kritérií 

zohlednila rovněž kritéria kvalitativní, mj. 

vlastnictví podniku s ohledem na 

provázanost majetku, kontrolu a vedení 

a obecně i na řízení podniku svázané 

s jistou osobou, a dále zhodnotila, jaké 

důsledky by tato změna měla pro rodinné 

podniky např. z hlediska státní podpory 

nebo způsobilosti pro financování 

podniků; 

vypouští se 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   168 

David Borrelli 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

posouzení dopadů, v rámci něhož by 

zhodnotila, zda by bylo možné provést 

změnu evropské definice malých 

a středních podniků z roku 2003 tak, aby 

kromě čistě kvantitativních kritérií 

zohlednila rovněž kritéria kvalitativní, mj. 

vlastnictví podniku s ohledem na 

provázanost majetku, kontrolu a vedení 

a obecně i na řízení podniku svázané 

s jistou osobou, a dále zhodnotila, jaké 

důsledky by tato změna měla pro rodinné 

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

posouzení dopadů, v rámci něhož by 

zhodnotila, zda by bylo možné provést 

rozšíření evropské definice malých 

a středních podniků z roku 2003; 
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podniky např. z hlediska státní podpory 

nebo způsobilosti pro financování 

podniků; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   169 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

posouzení dopadů, v rámci něhož by 

zhodnotila, zda by bylo možné provést 

změnu evropské definice malých 

a středních podniků z roku 2003 tak, aby 

kromě čistě kvantitativních kritérií 

zohlednila rovněž kritéria kvalitativní, mj. 

vlastnictví podniku s ohledem na 

provázanost majetku, kontrolu a vedení 

a obecně i na řízení podniku svázané 

s jistou osobou, a dále zhodnotila, jaké 

důsledky by tato změna měla pro rodinné 

podniky např. z hlediska státní podpory 

nebo způsobilosti pro financování 

podniků; 

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

posouzení dopadů, v rámci něhož by 

zhodnotila, zda by bylo možné doladit 

evropskou definici malých a středních 

podniků z roku 2003 tak, aby obsahovala 

rovněž kritéria kvalitativní, mj. vlastnictví 

podniku s ohledem na provázanost 

majetku, kontrolu a vedení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   170 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

posouzení dopadů, v rámci něhož by 

zhodnotila, zda by bylo možné provést 

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

posouzení dopadů, v rámci něhož by 

zhodnotila, zda by bylo možné provést 
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změnu evropské definice malých 

a středních podniků z roku 2003 tak, aby 

kromě čistě kvantitativních kritérií 
zohlednila rovněž kritéria kvalitativní, mj. 

vlastnictví podniku s ohledem na 

provázanost majetku, kontrolu a vedení 

a obecně i na řízení podniku svázané 

s jistou osobou, a dále zhodnotila, jaké 

důsledky by tato změna měla pro rodinné 

podniky např. z hlediska státní podpory 

nebo způsobilosti pro financování 

podniků; 

změnu evropské definice malých 

a středních podniků z roku 2003 tak, aby 

zohlednila rovněž vlastnictví podniku 

s ohledem na provázanost majetku, 

kontrolu a vedení a obecně i na řízení 

podniku svázané s jistou osobou, a dále 

zhodnotila, jaké důsledky by tato změna 

měla pro rodinné podniky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   171 

Pavel Telička 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

posouzení dopadů, v rámci něhož by 

zhodnotila, zda by bylo možné provést 
změnu evropské definice malých 

a středních podniků z roku 2003 tak, aby 

kromě čistě kvantitativních kritérií 

zohlednila rovněž kritéria kvalitativní, mj. 

vlastnictví podniku s ohledem na 

provázanost majetku, kontrolu a vedení 

a obecně i na řízení podniku svázané 

s jistou osobou, a dále zhodnotila, jaké 

důsledky by tato změna měla pro rodinné 

podniky např. z hlediska státní podpory 

nebo způsobilosti pro financování podniků; 

11. vyzývá Komisi, aby zvážila změnu 

evropské definice malých a středních 

podniků z roku 2003 tak, aby kromě čistě 

kvantitativních kritérií zohlednila rovněž 

kritéria kvalitativní, mj. vlastnictví podniku 

s ohledem na provázanost majetku, 

kontrolu a vedení a obecně i na řízení 

podniku svázané s jistou osobou, a dále 

zhodnotila, jaké důsledky by tato změna 

měla pro rodinné podniky např. z hlediska 

státní podpory nebo způsobilosti pro 

financování podniků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   172 

Aldo Patriciello 

 

Návrh usnesení 



 

AM\1055556CS.doc 83/101 PE552.105v01-00 

 CS 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

posouzení dopadů, v rámci něhož by 

zhodnotila, zda by bylo možné provést 

změnu evropské definice malých 

a středních podniků z roku 2003 tak, aby 

kromě čistě kvantitativních kritérií 

zohlednila rovněž kritéria kvalitativní, mj. 

vlastnictví podniku s ohledem na 

provázanost majetku, kontrolu a vedení 

a obecně i na řízení podniku svázané 

s jistou osobou, a dále zhodnotila, jaké 

důsledky by tato změna měla pro rodinné 

podniky např. z hlediska státní podpory 

nebo způsobilosti pro financování 

podniků; 

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

posouzení dopadů, v rámci něhož by 

zhodnotila, zda by bylo možné provést 

změnu evropské definice malých 

a středních podniků z roku 2003 tak, aby 

kromě čistě kvantitativních kritérií 

zahrnovala rovněž kritéria kvalitativní, mj. 

vlastnictví podniku s ohledem na 

provázanost majetku, kontrolu a vedení 

a obecně i na řízení podniku svázané 

s jistou osobou, a dále zhodnotila, jaké 

důsledky by tato změna měla pro rodinné 

podniky např. z hlediska státní podpory 

nebo příležitosti pro dotování podniků; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   173 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

posouzení dopadů, v rámci něhož by 

zhodnotila, zda by bylo možné provést 

změnu evropské definice malých 

a středních podniků z roku 2003 tak, aby 

kromě čistě kvantitativních kritérií 

zohlednila rovněž kritéria kvalitativní, mj. 

vlastnictví podniku s ohledem na 

provázanost majetku, kontrolu a vedení 

a obecně i na řízení podniku svázané 

s jistou osobou, a dále zhodnotila, jaké 

důsledky by tato změna měla pro rodinné 

podniky např. z hlediska státní podpory 

nebo způsobilosti pro financování podniků; 

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

posouzení dopadů, v rámci něhož by 

zhodnotila, zda by bylo možné provést 

rozšíření evropské definice malých 

a středních podniků z roku 2003 tak, aby 

kromě čistě kvantitativních kritérií 

zohlednila rovněž kritéria kvalitativní, mj. 

vlastnictví podniku s ohledem na 

provázanost majetku, kontrolu a vedení, 

skutečnost, že riziko a odpovědnost nese 

pouze samotná rodina, a obecně i na řízení 

podniku svázané s jistou osobou, a dále 

zhodnotila, jaké důsledky by tato změna 

měla pro rodinné podniky např. z hlediska 

státní podpory nebo způsobilosti pro 

financování podniků; 
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Or. de 

 

Pozměňovací návrh   174 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

posouzení dopadů, v rámci něhož by 

zhodnotila, zda by bylo možné provést 

změnu evropské definice malých 

a středních podniků z roku 2003 tak, aby 

kromě čistě kvantitativních kritérií 

zohlednila rovněž kritéria kvalitativní, mj. 

vlastnictví podniku s ohledem na 

provázanost majetku, kontrolu a vedení 

a obecně i na řízení podniku svázané 

s jistou osobou, a dále zhodnotila, jaké 

důsledky by tato změna měla pro rodinné 

podniky např. z hlediska státní podpory 

nebo způsobilosti pro financování podniků; 

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

posouzení dopadů, v rámci něhož by 

zhodnotila, zda by bylo možné provést 

změnu evropské definice malých 

a středních podniků z roku 2003 tak, aby 

kromě čistě kvantitativních kritérií 

zohlednila rovněž kritéria kvalitativní, mj. 

sociální odpovědnost podniku, vlastnictví 

podniku s ohledem na provázanost 

majetku, kontrolu a vedení a obecně i na 

řízení podniku svázané s jistou osobou, 

a dále zhodnotila, jaké důsledky by tato 

změna měla pro rodinné podniky např. 

z hlediska státní podpory nebo způsobilosti 

pro financování podniků; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   175 

Patrizia Toia 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

posouzení dopadů, v rámci něhož by 

zhodnotila, zda by bylo možné provést 

změnu evropské definice malých 

a středních podniků z roku 2003 tak, aby 

kromě čistě kvantitativních kritérií 
zohlednila rovněž kritéria kvalitativní, mj. 

vlastnictví podniku s ohledem na 

11. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

posouzení dopadů, v rámci něhož by 

zhodnotila, zda by bylo možné provést 

změnu evropské definice malých 

a středních podniků z roku 2003 tak, aby 

zohlednila provázanost řízení podniku 

svázaného s jistou osobou a účasti 

pracovníků na vedení obchodních 
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provázanost majetku, kontrolu a vedení 

a obecně i na řízení podniku svázané 

s jistou osobou, a dále zhodnotila, jaké 

důsledky by tato změna měla pro rodinné 

podniky např. z hlediska státní podpory 

nebo způsobilosti pro financování podniků; 

činností a důsledky, které by tato změna 

měla pro rodinné podniky např. z hlediska 

státní podpory nebo způsobilosti pro 

financování podniků; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   176 

Anne Sander 

 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. upozorňuje Komisi na to, že většina 

rodinných podniků jsou malé a střední 

podniky, a že prvořadou důležitost má tedy 

uplatňování zásady „zelenou malým a 

středním podnikům“, aby se evropské 

právní předpisy lépe přizpůsobily realitě a 

potřebám těchto podniků a aby se jim 

umožnilo využívat programů podpory a 

mechanismů k ulehčení od správních 

překážek; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   177 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá Komisi, aby zatím v rámci 

posouzení dopadu právních předpisů 

prováděla po vzoru testu dopadů na malé 

a střední podniky i tzv. test dopadů na 

rodinné podniky s cílem zhodnotit 

12. vyzývá Komisi, aby v rámci posouzení 

dopadu právních předpisů případně určila, 

jaký vliv budou mít určité právní akty na 

rodinné podniky; 
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předem, jaký vliv budou mít určité právní 

akty na rodinné podniky, a předcházet tak 

zbytečné administrativní zátěži pro tyto 

podniky;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   178 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá Komisi, aby zatím v rámci 

posouzení dopadu právních předpisů 

prováděla po vzoru testu dopadů na malé 

a střední podniky i tzv. test dopadů na 

rodinné podniky s cílem zhodnotit předem, 

jaký vliv budou mít určité právní akty na 

rodinné podniky, a předcházet tak zbytečné 

administrativní zátěži pro tyto podniky; 

12. vyzývá Komisi, aby zatím v rámci 

posouzení dopadu právních předpisů 

prováděla po vzoru testu dopadů na malé 

a střední podniky i tzv. test dopadů na 

rodinné podniky s cílem zhodnotit předem, 

jaký vliv budou mít určité právní akty na 

rodinné podniky, a předcházet tak zbytečné 

administrativní zátěži pro tyto podniky, 

přičemž zvláštní pozornost by měla 

věnovat společnému účinku práva 

společností a soukromého práva; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   179 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá Komisi, aby zatím v rámci 

posouzení dopadu právních předpisů 

prováděla po vzoru testu dopadů na malé 

a střední podniky i tzv. test dopadů na 

rodinné podniky s cílem zhodnotit předem, 

jaký vliv budou mít určité právní akty na 

rodinné podniky, a předcházet tak zbytečné 

12. vyzývá Komisi, aby zatím v rámci 

posouzení dopadu právních předpisů 

prováděla po vzoru testu dopadů na malé 

a střední podniky i tzv. test dopadů na 

rodinné podniky s cílem zhodnotit předem, 

jaký vliv budou mít určité právní akty na 

rodinné podniky, a předcházet tak zbytečné 
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administrativní zátěži pro tyto podniky; administrativní zátěži a překážkám pro 

tyto podniky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   180 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá Komisi, aby zatím v rámci 

posouzení dopadu právních předpisů 

prováděla po vzoru testu dopadů na malé 

a střední podniky i tzv. test dopadů na 

rodinné podniky s cílem zhodnotit předem, 

jaký vliv budou mít určité právní akty na 

rodinné podniky, a předcházet tak zbytečné 

administrativní zátěži pro tyto podniky; 

12. vyzývá Komisi, aby zatím v rámci 

posouzení dopadu právních předpisů a 

zejména v souvislosti s politikami 

týkajícími se vlastnických nebo řídicích 

struktur prováděla po vzoru testu dopadů 

na malé a střední podniky i tzv. test dopadů 

na rodinné podniky a zohlednila při tom 

zejména společný účinek práva 

společností a soukromého práva s cílem 

zhodnotit předem, jaký vliv budou mít 

určité právní akty na rodinné podniky, 

a předcházet tak zbytečné administrativní 

zátěži pro tyto podniky; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   181 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá Komisi, aby zatím v rámci 

posouzení dopadu právních předpisů 

prováděla po vzoru testu dopadů na malé 

a střední podniky i tzv. test dopadů na 

rodinné podniky s cílem zhodnotit předem, 

jaký vliv budou mít určité právní akty na 

rodinné podniky, a předcházet tak zbytečné 

12. vyzývá Komisi, aby zatím v rámci 

posouzení dopadu právních předpisů 

prováděla po vzoru testu dopadů na malé 

a střední podniky i tzv. test dopadů na 

rodinné podniky (u politik týkajících se 

například vlastnictví, řídicích struktur 

nebo soukromí) s cílem zhodnotit předem, 
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administrativní zátěži pro tyto podniky; jaký vliv budou mít určité právní akty na 

rodinné podniky, a předcházet tak zbytečné 

administrativní zátěži pro tyto podniky, 

přičemž zvláštní pozornost by měla 

věnovat společnému účinku práva 

společností a soukromého práva; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   182 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá Komisi, aby zatím v rámci 

posouzení dopadu právních předpisů 

prováděla po vzoru testu dopadů na malé 

a střední podniky i tzv. test dopadů na 

rodinné podniky s cílem zhodnotit předem, 

jaký vliv budou mít určité právní akty na 

rodinné podniky, a předcházet tak zbytečné 

administrativní zátěži pro tyto podniky; 

12. vyzývá Komisi, aby zatím v rámci 

posouzení dopadu právních předpisů 

prováděla po vzoru testu dopadů na malé 

a střední podniky i tzv. test dopadů na 

rodinné podniky s cílem zhodnotit předem, 

jaký vliv budou mít určité právní akty na 

rodinné podniky, a předcházet tak zbytečné 

administrativní zátěži pro tyto podniky, 

přičemž zvláštní pozornost by měla 

věnovat společnému účinku práva 

společností a soukromého práva; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   183 

Esther de Lange 

 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. konstatuje, že rozdíly například 

v daňových právních předpisech, 

systémech dotací nebo provádění 

evropských právních předpisů, které 

existují v sousedních zemích, mohou 
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v příhraničních regionech působit 

problémy podnikatelům, například 

podnikatelům z rodinných podniků; 

vyzývá proto členské státy, aby 

přezkoumaly navržené vnitrostátní právní 

předpisy a navržené metody provádění 

evropských právních předpisů s cílem 

zjistit, jaký dopad by v příhraničních 

regionech měly na podnikatele, například 

podnikatele z rodinných podniků; 

Or. nl 

 

Pozměňovací návrh   184 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby zřídila stálou 

interní pracovní skupinu, která se zaměří 

speciálně na potřeby a zvláštnosti 

rodinných podniků, bude podávat 

pravidelné zprávy Parlamentu a členským 

státům a představovat tak kontaktní orgán 

pro rodinné podniky na evropské úrovni, 

na který se budou moci obracet se 

specifickými otázkami zejména ohledně 

právních předpisů EU; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   185 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby zřídila stálou 13. vyzývá Komisi, aby zřídila interní 
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interní pracovní skupinu, která se zaměří 

speciálně na potřeby a zvláštnosti 

rodinných podniků, bude podávat 

pravidelné zprávy Parlamentu a členským 

státům a představovat tak kontaktní orgán 

pro rodinné podniky na evropské úrovni, 

na který se budou moci obracet se 

specifickými otázkami zejména ohledně 

právních předpisů EU; 

skupinu na vysoké úrovni, která položí 

základy pro stálou pracovní skupinu, která 

se zaměří speciálně na potřeby 

a zvláštnosti rodinných podniků, bude 

podávat pravidelné zprávy Parlamentu 

a členským státům a představovat tak 

kontaktní orgán pro rodinné podniky na 

evropské úrovni, na který se budou moci 

obracet se specifickými otázkami zejména 

ohledně právních předpisů EU; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   186 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby zřídila stálou 

interní pracovní skupinu, která se zaměří 

speciálně na potřeby a zvláštnosti 

rodinných podniků, bude podávat 

pravidelné zprávy Parlamentu a členským 

státům a představovat tak kontaktní orgán 

pro rodinné podniky na evropské úrovni, 

na který se budou moci obracet se 

specifickými otázkami zejména ohledně 

právních předpisů EU; 

13. vyzývá Komisi, aby zřídila skupinu na 

vysoké úrovni, jež vymezí kompetence 

stálé interní pracovní skupiny, která se 

zaměří speciálně na potřeby a zvláštnosti 

rodinných podniků, bude podávat 

pravidelné zprávy Parlamentu a členským 

státům a představovat tak kontaktní orgán 

pro rodinné podniky na evropské úrovni, 

na který se budou moci obracet se 

specifickými otázkami zejména ohledně 

právních předpisů EU; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   187 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby zřídila stálou 13. vyzývá Komisi, aby zřídila stálou 
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interní pracovní skupinu, která se zaměří 

speciálně na potřeby a zvláštnosti 

rodinných podniků, bude podávat 

pravidelné zprávy Parlamentu a členským 

státům a představovat tak kontaktní orgán 

pro rodinné podniky na evropské úrovni, 

na který se budou moci obracet se 

specifickými otázkami zejména ohledně 

právních předpisů EU; 

interní pracovní skupinu, která se zaměří 

speciálně na potřeby a zvláštnosti 

rodinných podniků, bude podávat 

pravidelné zprávy Parlamentu a členským 

státům a představovat tak kontaktní orgán 

pro rodinné podniky na evropské úrovni, 

na který se budou moci obracet se 

specifickými otázkami zejména ohledně 

právních předpisů EU a přístupu 

k finančním prostředkům EU; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   188 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá Komisi, aby zřídila stálou 

interní pracovní skupinu, která se zaměří 

speciálně na potřeby a zvláštnosti 

rodinných podniků, bude podávat 

pravidelné zprávy Parlamentu a členským 

státům a představovat tak kontaktní orgán 

pro rodinné podniky na evropské úrovni, 

na který se budou moci obracet se 

specifickými otázkami zejména ohledně 

právních předpisů EU; 

13. vyzývá Komisi, aby zřídila stálou 

interní pracovní skupinu, která se zaměří 

speciálně na potřeby a zvláštnosti 

rodinných podniků, bude podávat 

pravidelné zprávy Parlamentu a členským 

státům, představovat kontaktní orgán pro 

rodinné podniky na evropské úrovni, na 

který se budou moci obracet se 

specifickými otázkami zejména ohledně 

právních předpisů EU, podporovat výměny 

osvědčených postupů mezi organizacemi 

členských států pro rodinné podniky a 

šířit pokyny a standardní texty a řešení 

pro rodinné podniky s cílem překonat 

jejich specifické problémy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   189 

Patrizia Toia 

 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. vyzývá Komisi, aby podporovala 

všechny nové formy podnikání, včetně 

převodu společností zasažených krizí na 

družstva, což pracovníkům umožní 

vytvořit alternativní pracovní místa a 

ochránit nabyté know-how; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   190 

Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá Komisi, aby v celé EU 

podněcovala rozvoj podnikání a vytvořila 

takové prostředí, které umožní dosažení 

špičkových výkonů v oblasti hospodářství; 

14. vyzývá Komisi, aby provedla přezkum 

své strategie a konečně přijala nezbytná 

protekcionistická opatření, která umožní 

malým a středním podnikům, jež jsou 

rodinnými podniky, čelit konkurentům ze 

zemí mimo Evropskou unii; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh   191 

Pilar del Castillo Vera 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá Komisi, aby v celé EU 

podněcovala rozvoj podnikání a vytvořila 

takové prostředí, které umožní dosažení 

špičkových výkonů v oblasti hospodářství; 

14. vyzývá Komisi, aby v celé EU 

podněcovala rozvoj podnikání a konkrétně 

význam hodnot a vzdělání pro úspěšné 

předávání vedení rodinného podniku 

z generace na generaci a vytvořila takové 

prostředí, které umožní dosažení 

špičkových výkonů v oblasti hospodářství; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh   192 

András Gyürk 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá Komisi, aby v celé EU 

podněcovala rozvoj podnikání a vytvořila 

takové prostředí, které umožní dosažení 

špičkových výkonů v oblasti hospodářství; 

14. vyzývá Komisi, aby v celé EU 

podněcovala rozvoj podnikání a vytvořila 

příznivé prostředí, které umožní dosažení 

špičkových výkonů v oblasti hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   193 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá Komisi, aby v celé EU 

podněcovala rozvoj podnikání a vytvořila 

takové prostředí, které umožní dosažení 

špičkových výkonů v oblasti hospodářství; 

14. vyzývá Komisi, aby v celé EU 

podněcovala rozvoj podnikání a vytvořila 

pozitivní prostředí, které umožní dosažení 

špičkových výkonů v oblasti hospodářství; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   194 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá Komisi, aby v celé EU 

podněcovala rozvoj podnikání a vytvořila 

14. vyzývá Komisi, aby v celé EU 

podněcovala rozvoj podnikání a vytvořila 
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takové prostředí, které umožní dosažení 

špičkových výkonů v oblasti hospodářství; 

příznivé prostředí, které umožní dosažení 

špičkových výkonů v oblasti hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   195 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá Komisi, aby v celé EU 

podněcovala rozvoj podnikání a vytvořila 

takové prostředí, které umožní dosažení 

špičkových výkonů v oblasti hospodářství; 

14. vyzývá Komisi, aby v celé EU 

podněcovala rozvoj podnikání a vytvořila 

příznivé prostředí, které umožní dosažení 

špičkových výkonů v oblasti hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   196 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá Komisi, aby v celé EU 

podněcovala rozvoj podnikání a vytvořila 

takové prostředí, které umožní dosažení 

špičkových výkonů v oblasti hospodářství; 

14. vyzývá Komisi, aby s ohledem na 

důležitost rodinných podniků pro 

hospodářství EU v celé EU podněcovala 

rozvoj podnikání a vytvořila takové 

prostředí, které umožní dosažení 

špičkových výkonů v oblasti hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   197 

Theresa Griffin, Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 
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Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení 

sběru údajů charakteristických pro 

rodinné podniky, což by umožnilo lepší a 

cílenější pomoc a vytvoření vhodných 

podpůrných struktur a investic; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   198 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. vyzývá Komisi, aby rozšířila model 

rodinného podniku po celé EU a 

usnadnila vytváření správních struktur 

pro kontaktní místa a jednotná kontaktní 

místa pro rodinné podniky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   199 

Eva Kaili 

 

Návrh usnesení 

Bod 14 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14b. vyzývá Komisi, aby vytvořila zájmové 

skupiny pro rodinné podniky v členských 

státech, kde tyto zájmy nejsou dostatečně 

a účinně zastoupeny, a byla těmto 

skupinám nápomocna; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh   200 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

sdělení, v němž provede analýzu úlohy 

rodinných podniků s ohledem na posílení 

konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství do roku 2020, a rovněž plán 

obsahující opatření na zlepšení 

ekonomického prostředí pro rodinné 

podniky v EU a na posílení jejich rozvoje; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   201 

Pablo Zalba Bidegain 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

sdělení, v němž provede analýzu úlohy 

rodinných podniků s ohledem na posílení 

konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství do roku 2020, a rovněž plán 

obsahující opatření na zlepšení 

ekonomického prostředí pro rodinné 

podniky v EU a na posílení jejich rozvoje; 

15. naléhavě vyzývá Komisi, aby 

vypracovala sdělení, v němž provede 

analýzu úlohy rodinných podniků 

s ohledem na posílení 

konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství do roku 2020, a rovněž plán 

obsahující opatření na zlepšení 

ekonomického prostředí pro rodinné 

podniky v EU a na posílení jejich rozvoje; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh   202 

Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley 
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Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

sdělení, v němž provede analýzu úlohy 

rodinných podniků s ohledem na posílení 

konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství do roku 2020, a rovněž plán 

obsahující opatření na zlepšení 

ekonomického prostředí pro rodinné 

podniky v EU a na posílení jejich rozvoje; 

15. vyzývá Komisi, aby naléhavě 

vypracovala sdělení o rodinných 

podnicích s ohledem na posílení 

konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství do roku 2020, a rovněž plán 

obsahující opatření na zlepšení 

ekonomického prostředí pro rodinné 

podniky v EU a na posílení jejich rozvoje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   203 

Angelika Niebler, Antonio Tajani 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

sdělení, v němž provede analýzu úlohy 

rodinných podniků s ohledem na posílení 

konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství do roku 2020, a rovněž plán 

obsahující opatření na zlepšení 

ekonomického prostředí pro rodinné 

podniky v EU a na posílení jejich rozvoje; 

15. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 

vypracovala sdělení, v němž provede 

analýzu úlohy rodinných podniků 

s ohledem na posílení 

konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství do roku 2020, a rovněž plán 

obsahující opatření na zlepšení 

ekonomického prostředí pro rodinné 

podniky v EU a na posílení jejich rozvoje; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh   204 

András Gyürk 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

sdělení, v němž provede analýzu úlohy 

rodinných podniků s ohledem na posílení 

konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství do roku 2020, a rovněž plán 

obsahující opatření na zlepšení 

ekonomického prostředí pro rodinné 

podniky v EU a na posílení jejich rozvoje; 

15. vyzývá Komisi, aby naléhavě 

vypracovala sdělení, v němž provede 

analýzu úlohy rodinných podniků 

s ohledem na posílení 

konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství do roku 2020, a rovněž plán 

obsahující opatření na zlepšení 

ekonomického prostředí pro rodinné 

podniky v EU a na posílení jejich rozvoje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   205 

David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

sdělení, v němž provede analýzu úlohy 

rodinných podniků s ohledem na posílení 

konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství do roku 2020, a rovněž plán 

obsahující opatření na zlepšení 

ekonomického prostředí pro rodinné 

podniky v EU a na posílení jejich rozvoje; 

15. vyzývá Komisi, aby naléhavě 

vypracovala sdělení o úloze rodinných 

podniků s ohledem na posílení 

konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství do roku 2020, a rovněž plán 

obsahující opatření na zlepšení 

ekonomického prostředí pro rodinné 

podniky v EU a na posílení jejich rozvoje; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh   206 

Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miguel 

Urbán Crespo 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

sdělení, v němž provede analýzu úlohy 

15. vyzývá Komisi, aby naléhavě 

vypracovala sdělení o úloze rodinných 
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rodinných podniků s ohledem na posílení 

konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství do roku 2020, a rovněž plán 

obsahující opatření na zlepšení 

ekonomického prostředí pro rodinné 

podniky v EU a na posílení jejich rozvoje; 

podniků s ohledem na posílení 

konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství do roku 2020, předložila plán 

obsahující opatření na zlepšení 

ekonomického prostředí pro rodinné 

podniky v EU a na posílení jejich rozvoje a 

zvýšila informovanost o zvláštních 

charakteristikách rodinných podniků a 

problémech, které je třeba řešit; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   207 

Pilar del Castillo Vera 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

sdělení, v němž provede analýzu úlohy 

rodinných podniků s ohledem na posílení 

konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství do roku 2020, a rovněž plán 

obsahující opatření na zlepšení 

ekonomického prostředí pro rodinné 

podniky v EU a na posílení jejich rozvoje; 

15. vyzývá Komisi, aby naléhavě 

vypracovala sdělení, v němž provede 

analýzu úlohy rodinných podniků 

s ohledem na posílení 

konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství do roku 2020 s přidělením 

náležitých finančních prostředků, 

a rovněž plán obsahující opatření na 

zlepšení ekonomického prostředí pro 

rodinné podniky v EU a na posílení jejich 

rozvoje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   208 

Krišjānis Kariņš 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

sdělení, v němž provede analýzu úlohy 

15. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

sdělení, v němž provede analýzu úlohy 
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rodinných podniků s ohledem na posílení 

konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství do roku 2020, a rovněž plán 

obsahující opatření na zlepšení 

ekonomického prostředí pro rodinné 

podniky v EU a na posílení jejich rozvoje; 

rodinných podniků s ohledem na posílení 

konkurenceschopnosti a růstu evropského 

hospodářství do roku 2020, a rovněž plán 

obsahující opatření na zlepšení 

ekonomického prostředí pro rodinné 

podniky v EU a na posílení jejich rozvoje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh   209 

José Blanco López 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

sdělení, v němž provede analýzu úlohy 

rodinných podniků s ohledem na posílení 

konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství do roku 2020, a rovněž plán 

obsahující opatření na zlepšení 

ekonomického prostředí pro rodinné 

podniky v EU a na posílení jejich rozvoje; 

15. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

sdělení, v němž provede analýzu úlohy 

rodinných podniků s ohledem na posílení 

konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství do roku 2020, a rovněž plán 

obsahující opatření na zlepšení 

ekonomického prostředí pro rodinné 

podniky v EU a na posílení jejich rozvoje, 

zlepšení jejich konkurenceschopnosti, 

pronikání na mezinárodní trhy a vytváření 

pracovních míst; 

Or. es 
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Sofia Sakorafa, Miloslav Ransdorf, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo 

 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) </Article> 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. vyzývá mezitím Komisi, aby naléhavě 

zahájila výzvy v rámci programů Horizont 

2020, COSME a Erasmus (pro mladé 

podnikatele) a zaměřila se při tom na 

specifické problémy, jimž čelí rodinné 
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podniky, které patří mezi malé a střední 

podniky; vyzývá Komisi a členské státy, 

aby koordinovaly specifikace a aktivaci 

dohod o partnerství a souvisejících 

operačních programů v rámci současného 

programového období politiky soudržnosti 

EU ve prospěch rodinných podniků, které 

patří mezi malé a střední podniky, 

zejména v členských státech poškozených 

krizí; 

Or. en 

 


