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Pozmeňujúci návrh 1
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Návrh uznesenia
Citácia 3 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na článok 3 ods. 3 
ZEÚ, ktorý sa týka vnútorného trhu, 
udržateľného rozvoja a sociálneho 
trhového hospodárstva,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Návrh uznesenia
Citácia 3 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Európsky pilier 
sociálnych práv,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Návrh uznesenia
Citácia 3 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 27. mája 2020 s názvom Správny čas pre 
Európu: náprava škôd a príprava 
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budúcnosti pre ďalšie generácie 
(COM(2020)456),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Návrh uznesenia
Citácia 3 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na zistenia indexu 
digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2020, 
ktoré boli uverejnené 11. júna 2020,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Návrh uznesenia
Citácia 4 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 27. mája 2020 s názvom Upravený 
pracovný program Komisie na rok 2020 
(COM(2020)440),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Sven Schulze, 
Hildegard Bentele, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça 
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Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Citácia 10 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenia 
Komisie z 11. marca 2020 s názvom Nový 
akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo 
Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu 
Európu (COM(2020) 98) a z 2. decembra 
2015 s názvom Kruh sa uzatvára – Akčný 
plán EÚ pre obehové hospodárstvo 
(COM(2015/0614),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 12 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery k predmetu 
Viac obehovosti – Prechod na udržateľnú 
spoločnosť, ktoré prijala Rada na svojom 
3 716. zasadnutí 4. októbra 2019 
(12791/19),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 12 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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– so zreteľom na návrh Komisie na 
akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo 
(COM(2020) 98),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Citácia 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na návrh Komisie na 
nariadenie zo 4. marca 2020, ktorým sa 
stanovuje rámec na dosiahnutie 
klimatickej neutrality a mení nariadenie 
(EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis 
v oblasti klímy) (COM(2020)0080),

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Eva Kaili

Návrh uznesenia
Citácia 13 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
o Európskej dátovej stratégii 
(COM(2020) 66),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Eva Kaili

Návrh uznesenia
Citácia 13 b (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu o vplyve 
umelej inteligencie, internetu vecí a 
robotiky na bezpečnosť a zodpovednosť 
(COM(2020) 64),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Eva Kaili

Návrh uznesenia
Citácia 14 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Bielu knihu o 
umelej inteligencii – európsky prístup k 
excelentnosti a dôvere (COM(2020) 65),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Citácia 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie z 
15. januára 2020 o európskej zelenej 
dohode (2019/2956(RSP))3,

vypúšťa sa

_________________
3 Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
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Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Citácia 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie z 
15. januára 2020 o európskej zelenej 
dohode (2019/2956(RSP))3,

vypúšťa sa

_________________
3 Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Citácia 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 11. decembra 2019 o európskej zelenej 
dohode (COM(2019)0640),

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, 
Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Citácia 21 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery Európskej 
rady z 22. marca 2019 (EUCO 1/19),
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Citácia 21 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 2. júna 2020 o pláne farmaceutickej 
stratégie – včasný prístup pacientov k 
cenovo dostupným liekom,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 29 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery Európskej 
rady z 22. mája 2013,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Návrh uznesenia
Citácia 35 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na hlavný plán EÚ 
pre energeticky náročné priemyselné 
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odvetvia do roku 2050. Správa Skupiny na 
vysokej úrovni pre energeticky náročné 
odvetvia, 2019,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Citácia 37 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery k predmetu 
Viac obehovosti – Prechod na udržateľnú 
spoločnosť, ktoré prijala Rada na svojom 
3 716. zasadnutí 4. októbra 2019 
(12791/19),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Jens Geier, Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio

Návrh uznesenia
Citácia 38 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery Rady z 15. 
novembra 2018 o pracovnom pláne pre 
kultúru na roky 2019 – 2022 (2018/C 
460/10),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio

Návrh uznesenia
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Citácia 38 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 22. mája 2018 s názvom Budovanie 
silnejšej Európy: význam politík v oblasti 
mládeže, vzdelávania a kultúry 
(COM(2018)268),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio

Návrh uznesenia
Citácia 38 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 22. mája 2018 s názvom Nová európska 
stratégia pre kultúru (COM(2018)267),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Massimiliano Smeriglio

Návrh uznesenia
Citácia 38 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
zo 14. novembra 2017 s názvom 
Posilňovanie európskej identity 
vzdelávaním a kultúrou (COM(2017)673),

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Massimiliano Smeriglio

Návrh uznesenia
Citácia 38 e (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie 
z 13. decembra 2016 o súdržnej politike 
EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu (2016/2072(INI)),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Citácia 38 f (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Skupiny na 
vysokej úrovni pre energeticky národné 
odvetvia s názvom Hlavný plán pre 
konkurencieschopnú transformáciu 
energeticky náročných priemyselných 
odvetví EÚ – Podpora klimaticky 
neutrálneho obehového hospodárstva do 
roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť 
a environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
pričom by sa mali uprednostniť zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti, 
úspory energie a technológie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie;

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá zvýši globálnu 
konkurencieschopnosť a odolnosť jej 
priemyselných odvetví a je v súlade s 
cieľom Parížskej dohody a európskej 
zelenej dohody udržať otepľovanie na 1,5 
stupni; keďže takáto stratégia musí 
zabezpečiť prechod na modernú, 
digitalizovanú európsku priemyselnú 
základňu s nulovými emisiami 
skleníkových plynov, ktorá je úplne 
založená na obnoviteľných zdrojoch 
energie, je vysoko energeticky účinná a 
efektívne využíva zdroje, a to najneskôr do 
roku 2040; keďže je potrebné zamerať sa 
na zásady prvoradosti energetickej 
efektívnosti, úspory energie a zdrojov, 
technológie v oblasti obnoviteľných 
zdrojov energie, obehovosť a netoxické 
prostredie, pričom treba zachovať a 
rozvíjať medzinárodnú 
konkurencieschopnosť a zabrániť 
premiestňovaniu európskych 
priemyselných odvetví; keďže priemyselná 
konkurencieschopnosť a politika v oblasti 
klímy sa navzájom posilňujú a keďže 
dosiahnutie inovatívnej a klimaticky 
neutrálnej reindustrializácie vytvorí 
miestne pracovné miesta a zabezpečí 
konkurencieschopnosť európskeho 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, 
Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Martina 
Dlabajová, Fredrick Federley, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
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globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť 
a environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
pričom by sa mali uprednostniť zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti, 
úspory energie a technológie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie;

globálnu konkurencieschopnosť, 
inovatívnosť, inkluzívnosť, odolnosť, 
digitalizáciu a environmentálnu 
udržateľnosť jej priemyselných odvetví; 
keďže takáto stratégia by mala zahŕňať 
prechod európskych priemyselných odvetví 
na digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
posilniť vedúce postavenie Európy a 
konkurencieschopnosť a znížiť závislosť 
od ostatných častí sveta v strategických 
hodnotových reťazcoch a zároveň 
zachovať otvorený trh, pričom by sa mali 
uprednostniť zásady prvoradosti 
energetickej efektívnosti, úspory energie a 
technológie v oblasti dekarbonizovaných 
a obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť 
a environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
pričom by sa mali uprednostniť zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti, 
úspory energie a technológie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie;

A. keďže priemyselné odvetvie EÚ je 
ťažko postihnuté pandémiou COVID-19 a 
potrebuje okamžitú a výraznú podporu na 
svoju obnovu; keďže Únia a členské štáty 
vyžadujú novú priemyselnú stratégiu, ktorá 
posilní globálnu konkurencieschopnosť, 
odolnosť a environmentálnu udržateľnosť 
ich priemyselných odvetví tam, kde 
existuje potenciálna možnosť dosiahnuť 
tento cieľ bez toho, aby sa ohrozila ich 
hospodárska udržateľnosť a 
konkurencieschopnosť; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať racionálny a 
pragmatický prechod európskych 
priemyselných odvetví na digitalizáciu a 
klimatickú neutralitu, pričom by sa mali 
uprednostniť zásady prvoradosti 
energetickej efektívnosti, úspory energie, 
technológie v oblasti obnoviteľných 
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zdrojov energie a nepretržité investície do 
existujúcich nízkouhlíkových technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť 
a environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
pričom by sa mali uprednostniť zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti, 
úspory energie a technológie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie;

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť 
a environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví, pričom sa zachová 
vysoká úroveň zamestnanosti a 
vysokokvalitných pracovných miest; 
keďže takáto stratégia by mala zahŕňať 
súbežný prechod európskych 
priemyselných odvetví na digitalizáciu a 
klimatickú neutralitu, pričom by sa mal 
uprednostniť prechod na nízkouhlíkové 
výrobné procesy a zavádzanie 
nízkoemisných technológií, potrebný 
regulačný rámec na umožnenie 
súbežného prechodu, ktorý poskytuje 
potrebnú infraštruktúru, zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti, 
úspory energie a technológie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, 
odolnosť a environmentálnu udržateľnosť 
jej priemyselných odvetví; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
pričom by sa mali uprednostniť zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti, 
úspory energie a technológie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie;

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
odolnosť, sociálnu účinnosť a 
environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
pričom by sa malo uprednostniť 
zabezpečenie kvalitných pracovných 
miest, rovnaký rozvoj, zásady prvoradosti 
energetickej efektívnosti, úspory energie a 
technológie v oblasti obnoviteľných 
zdrojov energie; keďže takáto stratégia je 
kľúčová na zabezpečenie dodržiavania 
našich cieľov v oblasti klímy, najmä 
Parížskej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, 
Hildegard Bentele, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina 
Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, 
Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť 
a environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
pričom by sa mali uprednostniť zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti, 
úspory energie a technológie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie;

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu dlhodobú konkurencieschopnosť, 
diverzifikovanosť, odolnosť, digitalizáciu 
a environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, ktoré 
sú vnútorne prepojené a znižujú závislosť 
od určitých tretích krajín v strategických 
hodnotových reťazcoch, pričom by sa mali 
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uprednostniť zásady prvoradosti 
energetickej efektívnosti, úspory energie a 
technológie v oblasti nízkouhlíkových 
zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť 
a environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
pričom by sa mali uprednostniť zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti, 
úspory energie a technológie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie;

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť 
a environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví a ktorá posilní jej 
autonómiu, pokiaľ ide o medzinárodné 
dodávateľské reťazce pre najstrategickejší 
tovar; keďže takáto stratégia by mala 
zahŕňať prechod európskych 
priemyselných odvetví na digitalizáciu a 
klimatickú neutralitu, pričom by sa mali 
uprednostniť zásady prvoradosti 
energetickej efektívnosti, úspory energie a 
technológie v oblasti obnoviteľných 
zdrojov energie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 34
Eva Kaili

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť 
a environmentálnu udržateľnosť jej 

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť 
a environmentálnu udržateľnosť jej 
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priemyselných odvetví; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
pričom by sa mali uprednostniť zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti, 
úspory energie a technológie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie;

priemyselných odvetví, ktoré sa 
prostredníctvom nej stanú globálnym 
referenčným bodom priemyselnej 
a technologickej dokonalosti a hlavným 
nastavovačom noriem; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
pričom by sa mali uprednostniť zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti, 
úspory energie a technológie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť 
a environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
pričom by sa mali uprednostniť zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti, 
úspory energie a technológie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie;

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá zvýši globálnu 
konkurencieschopnosť, odolnosť a 
environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
pričom by sa mali uprednostniť zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti, 
úspory energie a technológie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie a 
podporovať rozsiahly európsky hodnotový 
reťazec v oblasti inovatívnych technológií 
založených na obnoviteľných a čistých 
zdrojoch energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
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Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť 
a environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
pričom by sa mali uprednostniť zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti, 
úspory energie a technológie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie;

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť 
a environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
pričom by sa mali uprednostniť zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti, 
úspory energie a technológie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie, ako aj 
podporiť posilnenie európskeho 
hodnotového reťazca v oblasti čistých 
technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť 
a environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
pričom by sa mali uprednostniť zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti, 
úspory energie a technológie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie;

A. keďže Únia si vyžaduje na 
budúcnosť orientovanú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude odzrkadľovať ciele 
európskej zelenej dohody a posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť 
a environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
priemyselnú základňu, ktorá je vysoko 
energeticky účinná a efektívne využíva 
zdroje, je úplne založená na 
obnoviteľných zdrojoch energie, má 
nulové emisie skleníkových plynov a 
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nezahŕňa toxické látky, a to do roku 2040, 
ako aj na udržateľnú digitalizáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť 
a environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
pričom by sa mali uprednostniť zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti, 
úspory energie a technológie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie;

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť, 
digitalizáciu a environmentálnu 
udržateľnosť jej priemyselných odvetví, 
vychádzajúcu z inovácií založených na 
poznatkoch a zásad rovnosti; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
pričom by sa mali uprednostniť zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti, 
úspory energie a technológie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť 
a environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví; keďže takáto 

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť 
a environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví; keďže takáto 
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stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
pričom by sa mali uprednostniť zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti, 
úspory energie a technológie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie;

stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
posilniť vedúcu úlohu Európy pri 
súbežnom prechode, pričom by sa mali 
uprednostniť zásady prvoradosti 
energetickej efektívnosti, úspory energie a 
digitálne technológie a technológie v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť 
a environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
pričom by sa mali uprednostniť zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti, 
úspory energie a technológie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie;

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť 
a environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
pričom by sa malo uprednostniť opätovné 
oživenie výroby a tvorby pracovných 
miest, zásady prvoradosti energetickej 
efektívnosti a rozvoj nízkouhlíkových 
technológií v oblasti obnoviteľných 
zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť 
a environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, 
pričom by sa mali uprednostniť zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti, 
úspory energie a technológie v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie;

A. keďže Únia si vyžaduje novú 
priemyselnú stratégiu, ktorá posilní 
globálnu konkurencieschopnosť, odolnosť 
a environmentálnu udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví; keďže takáto 
stratégia by mala zahŕňať prechod 
európskych priemyselných odvetví na 
digitalizáciu a klimatickú neutralitu, ktoré 
sú vnútorne prepojené, pričom by sa mali 
takisto uprednostniť zásady prvoradosti 
energetickej efektívnosti, úspory energie a 
technológie v oblasti obnoviteľných 
zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže konkurencia z krajín mimo 
EÚ často využíva menej prísne predpisy v 
oblasti klímy a životného prostredia, čím 
bráni ďalšej konkurencieschopnosti EÚ a 
je v prvom rade zodpovedná za zvyšovanie 
emisií oxidu uhličitého na celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

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

Aa. keďže model sociálneho trhového 
hospodárstva významne prispieva k 
prosperite Európy; keďže takýto prístup 
by sa mal zachovať v politikách 
týkajúcich sa digitálnej a 
environmentálnej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže priemyselná stratégia Únie 
by mala zabezpečiť správne fungovanie 
jednotného trhu, vytvoriť rovnaké 
podmienky v rámci EÚ aj mimo nej a 
zabezpečiť ľahší prístup k financiám, 
surovinám a trhom, ako aj zaistiť 
primerané úrovne investícií, výskumu a 
inovácií, vzdelávania a zručností s cieľom 
zvýšiť konkurencieschopnosť a 
udržateľnosť;

B. keďže priemyselná stratégia Únie 
by mala zahŕňať úplné fungovanie 
jednotného trhu, podporu výskumu a 
inovácií s cieľom zvýšiť vedúce 
postavenie v kľúčových podporných 
technológiách a zabezpečiť globálnu 
konkurencieschopnosť, rozvoj a podporu 
dopytu na vnútornom trhu EÚ, budovanie 
inteligentných, udržateľných a plne 
prepojených dopravných, energetických, 
digitálnych a vodných infraštruktúrnych 
sietí a projektov, vytvorenie rovnakých 
podmienok v rámci EÚ aj mimo nej a ľahší 
prístup k financiám, digitálnej 
infraštruktúre, surovinám a trhom, ako aj 
zaistiť primerané úrovne investícií, 
výskumu a inovácií, vzdelávania a 
zručností s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a udržateľnosť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 45
Salvatore De Meo

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže priemyselná stratégia Únie 
by mala zabezpečiť správne fungovanie 
jednotného trhu, vytvoriť rovnaké 
podmienky v rámci EÚ aj mimo nej a 
zabezpečiť ľahší prístup k financiám, 
surovinám a trhom, ako aj zaistiť 
primerané úrovne investícií, výskumu a 
inovácií, vzdelávania a zručností s cieľom 
zvýšiť konkurencieschopnosť a 
udržateľnosť;

B. keďže priemyselná stratégia Únie 
by mala zahŕňať úplné fungovanie 
jednotného trhu, podporu výskumu a 
inovácií s cieľom zvýšiť vedúce 
postavenie v kľúčových podporných 
technológiách a zabezpečiť globálnu 
konkurencieschopnosť, rozvoj a podporu 
dopytu na vnútornom trhu EÚ, budovanie 
inteligentných, udržateľných a plne 
prepojených dopravných, energetických, 
digitálnych a vodných infraštruktúrnych 
sietí a projektov, vytvorenie rovnakých 
podmienok v rámci EÚ aj mimo nej a ľahší 
prístup k financiám, digitálnej 
infraštruktúre, surovinám a trhom, ako aj 
zaistiť primerané úrovne investícií, 
výskumu a inovácií, vzdelávania a 
zručností s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a udržateľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio, 
Robert Hajšel, Dan Nica

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže priemyselná stratégia Únie 
by mala zabezpečiť správne fungovanie 
jednotného trhu, vytvoriť rovnaké 
podmienky v rámci EÚ aj mimo nej a 
zabezpečiť ľahší prístup k financiám, 

B. keďže priemyselná stratégia Únie 
by mala zabezpečiť správne fungovanie 
jednotného trhu, vytvoriť rovnaké 
podmienky v rámci EÚ aj mimo nej a 
zabezpečiť ľahší prístup k financiám, 
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surovinám a trhom, ako aj zaistiť 
primerané úrovne investícií, výskumu a 
inovácií, vzdelávania a zručností s cieľom 
zvýšiť konkurencieschopnosť a 
udržateľnosť;

udržateľným surovinám, obnoviteľným 
zdrojom energie a trhom, ako aj zaistiť 
hodnotové reťazce pre nízkoemistné 
digitálne produkty a technológie v EÚ, 
primerané úrovne investícií, výskumu a 
inovácií, rýchle a nákladovo efektívne 
zavádzanie prelomových technológií, 
vzdelávania a zručností s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť, zamestnanosť a 
udržateľnosť; keďže na dosiahnutie 
inkluzívnejšieho a udržateľnejšieho 
rozvoja pre všetkých, na zvládnutie 
rastúceho nedostatku zručností a 
pracovnej sily a na prípravu ďalšej 
generácie na pracovné miesta budúcnosti 
sú naliehavo potrebné zmysluplné a 
relevantné zmeny vo vzdelávaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže priemyselná stratégia Únie 
by mala zabezpečiť správne fungovanie 
jednotného trhu, vytvoriť rovnaké 
podmienky v rámci EÚ aj mimo nej a 
zabezpečiť ľahší prístup k financiám, 
surovinám a trhom, ako aj zaistiť 
primerané úrovne investícií, výskumu a 
inovácií, vzdelávania a zručností s cieľom 
zvýšiť konkurencieschopnosť a 
udržateľnosť;

B. keďže priemyselná stratégia Únie 
by mala zabezpečiť správne fungovanie 
jednotného trhu a dematerializáciu nášho 
hospodárstva tým, že sa zníži závislosť EÚ 
od primárnych surovín, vytvoriť rovnaké 
podmienky v rámci EÚ aj mimo nej a 
zabezpečiť ľahší prístup k financiám, 
surovinám z udržateľných zdrojov, 
väčšiemu počtu miestnych a udržateľných 
dodávateľských reťazcov a trhov, ako aj 
zaistiť primerané úrovne investícií, 
výskumu a inovácií, vzdelávania a 
zručností s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a prosperitu pre 
všetkých v rámci hraníc našej planéty;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 48
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže priemyselná stratégia Únie 
by mala zabezpečiť správne fungovanie 
jednotného trhu, vytvoriť rovnaké 
podmienky v rámci EÚ aj mimo nej a 
zabezpečiť ľahší prístup k financiám, 
surovinám a trhom, ako aj zaistiť 
primerané úrovne investícií, výskumu a 
inovácií, vzdelávania a zručností s cieľom 
zvýšiť konkurencieschopnosť a 
udržateľnosť;

B. keďže priemyselná stratégia Únie 
by mala zabezpečiť primerané úrovne 
najmä verejných investícií, kvalitných 
pracovných miest, výskumu a inovácií, 
vzdelávania a zručností s cieľom zvýšiť 
rozvoj a udržateľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže priemyselná stratégia Únie 
by mala zabezpečiť správne fungovanie 
jednotného trhu, vytvoriť rovnaké 
podmienky v rámci EÚ aj mimo nej a 
zabezpečiť ľahší prístup k financiám, 
surovinám a trhom, ako aj zaistiť 
primerané úrovne investícií, výskumu a 
inovácií, vzdelávania a zručností s cieľom 
zvýšiť konkurencieschopnosť a 
udržateľnosť;

B. keďže priemyselná stratégia Únie 
by mala zabezpečiť správne fungovanie 
jednotného trhu, dosiahnutie cieľov Únie v 
oblasti energetiky a klímy, vytvoriť 
rovnaké podmienky v rámci EÚ aj mimo 
nej a zabezpečiť ľahší prístup k financiám, 
surovinám z udržateľných zdrojov a 
trhom, ako aj zaistiť primerané úrovne 
investícií, výskumu a inovácií, vzdelávania 
a zručností s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť, udržateľnosť a 
hospodársku prosperitu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 50
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže priemyselná stratégia Únie 
by mala zabezpečiť správne fungovanie 
jednotného trhu, vytvoriť rovnaké 
podmienky v rámci EÚ aj mimo nej a 
zabezpečiť ľahší prístup k financiám, 
surovinám a trhom, ako aj zaistiť 
primerané úrovne investícií, výskumu a 
inovácií, vzdelávania a zručností s cieľom 
zvýšiť konkurencieschopnosť a 
udržateľnosť;

B. keďže priemyselná stratégia Únie 
by mala zabezpečiť správne fungovanie 
jednotného trhu, vytvoriť rovnaké 
podmienky v rámci EÚ aj mimo nej, 
najmä stanovením zásady recipročného 
prístupu na trh, a zabezpečiť ľahší prístup 
k financiám, surovinám a trhom, ako aj 
zaistiť primerané úrovne investícií, 
výskumu a inovácií, vzdelávania a 
zručností s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a udržateľnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 51
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže priemyselná stratégia Únie 
by mala zabezpečiť správne fungovanie 
jednotného trhu, vytvoriť rovnaké 
podmienky v rámci EÚ aj mimo nej a 
zabezpečiť ľahší prístup k financiám, 
surovinám a trhom, ako aj zaistiť 
primerané úrovne investícií, výskumu a 
inovácií, vzdelávania a zručností s cieľom 
zvýšiť konkurencieschopnosť a 
udržateľnosť;

B. keďže priemyselná stratégia Únie 
by mala zabezpečiť hladké fungovanie 
európskych ekonomík, oživiť národné 
hospodárstva, vytvoriť rovnaké podmienky 
v rámci EÚ aj mimo nej a zabezpečiť ľahší 
prístup k financiám, surovinám a trhom, 
ako aj zaistiť primerané úrovne investícií, 
výskumu a inovácií, vzdelávania a 
zručností, sociálnych práv a blahobytu s 
cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a 
udržateľnosť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 52
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže priemyselná stratégia Únie 
by mala zabezpečiť správne fungovanie 
jednotného trhu, vytvoriť rovnaké 
podmienky v rámci EÚ aj mimo nej a 
zabezpečiť ľahší prístup k financiám, 
surovinám a trhom, ako aj zaistiť 
primerané úrovne investícií, výskumu a 
inovácií, vzdelávania a zručností s cieľom 
zvýšiť konkurencieschopnosť a 
udržateľnosť;

B. keďže priemyselná stratégia Únie 
by mala zabezpečiť správne fungovanie 
jednotného trhu, vytvoriť rovnaké 
podmienky v rámci EÚ aj mimo nej a 
zabezpečiť ľahší prístup k financiám, 
technológiám, cenovo dostupným a 
bezpečným dodávkam energie, surovinám 
a trhom, ako aj zaistiť primerané úrovne 
investícií, výskumu a inovácií, vzdelávania 
a zručností s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť, zamestnanosť a 
udržateľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao 
Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Pierre Karleskind, Fredrick 
Federley, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže priemyselná stratégia Únie 
by mala zabezpečiť správne fungovanie 
jednotného trhu, vytvoriť rovnaké 
podmienky v rámci EÚ aj mimo nej a 
zabezpečiť ľahší prístup k financiám, 
surovinám a trhom, ako aj zaistiť 
primerané úrovne investícií, výskumu a 
inovácií, vzdelávania a zručností s cieľom 

B. keďže priemyselná stratégia Únie 
by mala zabezpečiť úplné fungovanie 
jednotného trhu, vytvoriť rovnaké 
podmienky v rámci EÚ aj mimo nej najmä 
tým, že sa recipročný prístup na trhy stane 
zásadou, a zabezpečiť ľahší prístup k 
financiám, surovinám a trhom, ako aj 
zaistiť primerané úrovne investícií, 
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zvýšiť konkurencieschopnosť a 
udržateľnosť;

výskumu a inovácií, vzdelávania a 
zručností s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a udržateľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže priemyselná stratégia Únie 
by mala zabezpečiť správne fungovanie 
jednotného trhu, vytvoriť rovnaké 
podmienky v rámci EÚ aj mimo nej a 
zabezpečiť ľahší prístup k financiám, 
surovinám a trhom, ako aj zaistiť 
primerané úrovne investícií, výskumu a 
inovácií, vzdelávania a zručností s cieľom 
zvýšiť konkurencieschopnosť a 
udržateľnosť;

B. keďže priemyselná stratégia Únie 
by mala zabezpečiť správne fungovanie 
jednotného trhu, zabrániť narušeniam 
trhu, vytvoriť rovnaké podmienky v rámci 
EÚ aj mimo nej a zabezpečiť ľahší prístup 
k financiám, surovinám a trhom, ako aj 
zaistiť primerané úrovne investícií, 
výskumu a inovácií, vzdelávania a 
zručností s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť a udržateľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže strategická autonómia a 
odolnosť Únie si vyžadujú vedúce 
postavenie v oblasti technológií a 
konkurencieschopnú priemyselnú 
základňu; keďže na dosiahnutie 
priemyselnej konkurencieschopnosti sú 
potrebné investície do výskumu, vývoja a 
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inovácií, konkurencieschopnosť 
európskych podnikov bude aj naďalej 
závisieť od dobrého fungovania 
jednotného trhu a prístupu na trh v 
zahraničí; keďže výrobné spoločnosti a 
spoločnosti poskytujúce služby v Európe 
sú vysoko integrované do globálnych 
hodnotových reťazcov, po pandémii 
COVID-19 je pravdepodobné, že 
spoločnosti posilnia a diverzifikujú 
dodávateľské reťazce s cieľom znížiť 
nadmernú závislosť na jednom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie 
Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže zvrchovanosť a strategická 
autonómia Únie si vyžadujú autonómnu a 
konkurencieschopnú priemyselnú 
základňu a obrovské úsilie v oblasti 
výskumu a inovácií; keďže priemyselná 
stratégia by mala obsahovať akčný plán 
na posilnenie, skrátenia a diverzifikáciu 
dodávateľských reťazcov európskeho 
priemyslu s cieľom znížiť nadmernú 
závislosť od niekoľko málo trhov a zvýšiť 
ich odolnosť, ako aj stratégiu pre 
inteligentnú podporu s cieľom zvýšiť 
výrobu a investície v strategických 
odvetviach, preskupiť odvetvia v Európe a 
premiestniť priemyselnú výrobu do 
niektorých odvetví strategických pre EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
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Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže v Európskej únii ešte stále 
„chýbajú podnikatelia“, ako sú mládež, 
migranti, staršie osoby a ženy, ktorých 
podnikateľský potenciál je ešte stále 
potrebné naplno rozvinúť; keďže 
priemyselná stratégia Únie by mohla byť 
príležitosťou na podporu podnikateľskej 
kultúry nedostatočne zastúpených alebo 
znevýhodnených kategórií a na to, aby im 
umožnila v plnej miere prispievať k 
digitálnej a environmentálnej 
transformácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Eva Kaili

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže nová priemyselná kapacita 
Únie by mala odzrkadľovať a presahovať 
výrobné modely novej priemyselnej 
revolúcie, ktorá sa od predchádzajúcej éry 
líši svojím spoliehaním sa na zvýšenú 
prepojenosť, posilnené digitálne vrstvy, 
priemyselný internet vecí, umelú 
inteligenciu, blockchain, vysokovýkonnú 
výpočtovú techniku a kvantovú výpočtovú 
techniku;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 59
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže podľa správy Svetového 
ekonomického fóra o budúcnosti 
pracovných miest bude 65 % detí, ktoré v 
súčasnosti začínajú základnú školskú 
dochádzku, napokon pracovať na úplne 
nových typoch pracovných miest, ktoré 
zatiaľ ani neexistujú; keďže vzdelávacie 
systémy musia byť schopné poskytovať 
univerzálne vedomosti a zručnosti 
potrebné pre túto novú formu kariéry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže v prípade každého 
spravodlivého a udržateľného modelu 
výroby by pracovníci, ich zástupcovia a 
odbory, ako aj záujmy pracovníkov a 
dlhodobé odborné znalosti mali byť 
základom jeho rozvoja, aby sa zabezpečilo 
demokratické fungovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže priemysel a podniky EÚ by 
sa mali aktívne zapájať do plánovania a 
rozvoja programov vzdelávania a 
odbornej prípravy s cieľom uľahčiť 
prechod na trh práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže EÚ by mala aj naďalej 
plniť ambiciózne obchodné dohody, a to 
viacstranne aj dvojstranne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže už pred krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 stál európsky 
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priemysel na rázcestí, zostával však 
pilierom európskeho hospodárstva a 
poskytoval zamestnanie približne 
32 miliónom ľudí, jeho príspevok k 
európskemu HDP klesol za 20 rokov z 23 
% na 19 % a v súčasnosti čelí intenzívnej 
medzinárodnej hospodárskej súťaži a 
často ho postihujú čoraz 
protekcionistickejšie obchodné opatrenia 
tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Eva Kaili

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže rôzne odvetvia dosiahli 
rôzne úrovne prijímania inovačných 
výrobných kapacít a prevádzkových 
zručností, v dôsledku čoho sa v Európe 
nerovnomerne rozvíjali technologické 
kapacity a ľudský kapitál, najmä v 
pôvodných a priemyselných odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže MSP predstavujú viac ako 
99 % všetkých európskych firiem, ale len 
17 % úspešne integrovalo digitálne 
technológie do činnosti svojho podniku; 
keďže 70 % firiem uvádza prístup k 
talentom ako prekážku pre investovanie v 
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celej EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Eva Kaili

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže nová priemyselná éra si 
vyžaduje iný druh priemyselných 
organizácií a podnikov (pre ktoré sú 
príznačné exponenciálne vlastnosti), než 
boli tie, s ktorými sa hospodárstva EÚ 
tradične stretávali (mali lineárne 
vlastnosti); keďže digitalizácia 
hospodárstva reprodukuje rôzne typy 
úspor zo sortimentu a úspor z rozsahu, 
čím sa vytvára rozmanitá priemyselná 
dynamika horizontálnej a vertikálnej 
integrácie trhu, čo mení perspektívu 
efektívnej veľkosti podnikov a 
charakteristiky hospodárskej súťaže a 
spolupráce v rámci trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže MSP sú základom 
európskeho hospodárstva a mali by byť 
jadrom priemyslu EÚ a zohrávať kľúčovú 
úlohu pri vykonávaní a realizácii 
priemyselnej politiky EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 68
Eva Kaili

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bd. keďže prechod na nové modely 
priemyselnej výroby nemôže byť výlučne 
výsledkom komplexnej stratégie EÚ, ale 
vyžaduje si takisto, aby sa v prípade 
súkromných firiem výrazne zvýšil záujem 
vo vnútri organizácie o takýto prechod, 
keďže organizačná zmena je veľmi 
kultúrna a zakladá sa na vnútornej vôli 
dosiahnuť zmenu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Eva Kaili

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Be. keďže prechod na novú 
priemyselnú éru si vyžaduje aj zmenu 
spôsobu myslenia pri tvorbe hodnôt 
(obchodné modely), poskytovaní hodnôt 
(operačné modely) a zachytávaní hodnôt 
(monetizačné modely) a tieto zmeny je 
oveľa ťažšie realizovať v pôvodných 
priemyselných odvetviach, ktoré fungujú 
so starými obchodnými modelmi, čím sa 
znižuje ich ziskovosť, 
konkurencieschopnosť a pracovné 
miesta;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 70
Eva Kaili

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bf. keďže priemyselné organizácie, 
ktoré pokročili vo svojom prechode na 
digitálne zlepšené priemyselné kapacity, 
zvýšili svoju efektívnosť, pokiaľ ide o 
príjmy na zamestnanca a obrat 
dlhodobého majetku o 9 %, kým vo 
firmách, ktoré nevyvinuli žiadnu činnosť 
ani neinovovali, došlo k zníženiu 
efektívnosti výnosov o 4 %; keďže 
podniky, ktoré sa úspešne usilovali o 
prechod na prevádzkové spôsobilosti novej 
priemyselnej éry, zvýšili svoju ziskovosť z 
hľadiska príjmov pred započítaním 
úrokov a daní (EBIT) a čistého rozpätia 
zisku o 26 % oproti nečinným 
spoločnostiam, ktoré zaznamenali výrazné 
zníženie zisku o 24 %; keďže tieto čísla 
naznačujú, že pre EÚ je najväčšou výzvou 
riešiť tieto nezrovnalosti, a to navrhnutím 
politiky, ktorá sa zameria na urýchlenie 
dopytu po technologických inováciách, 
zlepšenie mechanizmov prenosu 
technológií a uľahčenie 
vnútroorganizačného prechodu v rámci 
podnikov; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže pandémia COVID-19 a jej 
dôsledky viedli k bezprecedentnému 

C. keďže pandémia COVID-19 a jej 
dôsledky viedli k bezprecedentnému 
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hospodárskemu poklesu v Európe; keďže z 
tohto dôvodu by sa každá priemyselná 
stratégia orientovaná na budúcnosť mala 
začať priemyselnou obnovou;

hospodárskemu poklesu v Európe; keďže z 
tohto dôvodu sa rýchla a spravodlivá 
obnova nedosiahne prostredníctvom 
nezmenenej obchodnej stratégie a každá 
priemyselná stratégia orientovaná na 
budúcnosť by sa mala začať priemyselnou 
obnovou v duchu transformácie a v súlade 
s dlhodobými cieľmi EÚ v oblasti klímy a 
životného prostredia;

keďže táto transformácia predstavuje pre 
Európu príležitosť modernizovať svoje 
priemyselné základy, zachovať a podporiť 
pracovné miesta a kľúčovú priemyselnú 
výrobu a budovať zručnosti a kapacity 
nevyhnutné to, aby sa vyvinutím 
celosvetového úsilia dosiahli ciele trvalo 
udržateľného rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, 
Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Pierre Karleskind, Martina 
Dlabajová, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže pandémia COVID-19 a jej 
dôsledky viedli k bezprecedentnému 
hospodárskemu poklesu v Európe; keďže z 
tohto dôvodu by sa každá priemyselná 
stratégia orientovaná na budúcnosť mala 
začať priemyselnou obnovou;

C. keďže pandémia COVID-19 a jej 
dôsledky viedli k bezprecedentnému 
hospodárskemu poklesu v Európe; keďže 
boli zasiahnuté všetky odvetvia 
hospodárstva, najmä MSP naprieč 
odvetviami, a niektoré z nich sa úplne 
zastavili; týka sa to najmä odvetvia 
cestovného ruchu a stravovania, 
kreatívneho a kultúrneho priemyslu, ale 
aj tradičnejších odvetví (automobilový 
priemysel, stavebný, vesmírny, letecký, 
hliníkový, oceliarsky, textilný atď.); keďže 
z tohto dôvodu by sa každá priemyselná 
stratégia orientovaná na budúcnosť mala 
začať priemyselnou obnovou, pričom treba 
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brať do úvahy dlhodobé priemyselné 
ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže pandémia COVID-19 a jej 
dôsledky viedli k bezprecedentnému 
hospodárskemu poklesu v Európe; keďže z 
tohto dôvodu by sa každá priemyselná 
stratégia orientovaná na budúcnosť mala 
začať priemyselnou obnovou;

C. keďže pandémia COVID-19 a jej 
dôsledky viedli k bezprecedentnému 
hospodárskemu poklesu v Európe; keďže 
celosvetová zdravotná kríza poukázala na 
potrebu posilniť sebestačnosť štátov a 
Európskej únie v dôležitých a 
strategických odvetviach; keďže z tohto 
dôvodu by sa každá priemyselná stratégia 
orientovaná na budúcnosť mala začať 
priemyselnou obnovou a podporovaním 
podnikov na udržateľnom základe s 
cieľom zabezpečiť pracovné miesta a 
prechod na odolnejšie európske 
hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Massimiliano Smeriglio, Robert Hajšel, Carlo 
Calenda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže pandémia COVID-19 a jej 
dôsledky viedli k bezprecedentnému 
hospodárskemu poklesu v Európe; keďže z 
tohto dôvodu by sa každá priemyselná 

C. keďže pandémia COVID-19 a jej 
dôsledky viedli k bezprecedentnému 
hospodárskemu poklesu v Európe; keďže z 
tohto dôvodu by sa každá priemyselná 
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stratégia orientovaná na budúcnosť mala 
začať priemyselnou obnovou;

stratégia orientovaná na budúcnosť mala 
začať priemyselnou obnovou, najmä 
pokiaľ ide o odvetvia, ktoré sú najviac 
postihnuté opatreniami na obmedzenie 
šírenia ochorenia COVID-19; keďže táto 
obnova by mala byť úplne v súlade s 
cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja, Parížskou dohodou a európskym 
právnym predpisom v oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže pandémia COVID-19 a jej 
dôsledky viedli k bezprecedentnému 
hospodárskemu poklesu v Európe; keďže z 
tohto dôvodu by sa každá priemyselná 
stratégia orientovaná na budúcnosť mala 
začať priemyselnou obnovou;

C. keďže pandémia COVID-19 a jej 
dôsledky viedli k bezprecedentnému 
hospodárskemu poklesu v Európe; keďže z 
tohto dôvodu by sa každá priemyselná 
stratégia orientovaná na budúcnosť mala 
začať priemyselnou obnovou, ktorá 
podporuje rekonštrukciu a transformáciu 
priemyslu so zameraním na ciele 
klimatickej neutrality a efektívneho 
využívania zdrojov, pričom tieto 
transformácie bude sprevádzať 
kvalifikovaná pracovná sila;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže pandémia COVID-19 a jej C. keďže pandémia COVID-19 a jej 
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dôsledky viedli k bezprecedentnému 
hospodárskemu poklesu v Európe; keďže z 
tohto dôvodu by sa každá priemyselná 
stratégia orientovaná na budúcnosť mala 
začať priemyselnou obnovou;

dôsledky viedli k bezprecedentnému 
hospodárskemu poklesu v Európe, v 
dôsledku ktorého sa môžu zhoršiť 
nerovnosti a sociálne napätie v Európskej 
únii, najmä medzi najzraniteľnejšími 
občanmi; keďže z tohto dôvodu by sa 
každá priemyselná stratégia orientovaná na 
budúcnosť mala začať priemyselnou 
obnovou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Salvatore De Meo

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže pandémia COVID-19 a jej 
dôsledky viedli k bezprecedentnému 
hospodárskemu poklesu v Európe; keďže z 
tohto dôvodu by sa každá priemyselná 
stratégia orientovaná na budúcnosť mala 
začať priemyselnou obnovou;

C. keďže pandémia COVID-19 a jej 
dôsledky viedli k bezprecedentnému 
hospodárskemu poklesu v Európe; keďže z 
tohto dôvodu by sa každá priemyselná 
stratégia orientovaná na budúcnosť mala 
začať priemyselnou obnovou a úsilím o 
dosiahnutie dlhodobej celosvetovej 
konkurencieschopnosti, najmä v 
odvetviach rastu, a to aj v priemyselných 
odvetviach s vysokým podielom práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže pandémia COVID-19 a jej 
dôsledky viedli k bezprecedentnému 
hospodárskemu poklesu v Európe; keďže z 
tohto dôvodu by sa každá priemyselná 

C. keďže pandémia COVID-19 a jej 
dôsledky viedli k bezprecedentnému 
hospodárskemu poklesu v Európe; keďže z 
tohto dôvodu by sa každá priemyselná 
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stratégia orientovaná na budúcnosť mala 
začať priemyselnou obnovou;

stratégia orientovaná na budúcnosť mala 
začať priemyselnou obnovou, ktorá položí 
základy pre rekonštrukciu a 
transformáciu priemyselnej základne v 
súlade s cieľmi európskej zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas 
Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže pandémia COVID-19 a jej 
dôsledky viedli k bezprecedentnému 
hospodárskemu poklesu v Európe; keďže z 
tohto dôvodu by sa každá priemyselná 
stratégia orientovaná na budúcnosť mala 
začať priemyselnou obnovou;

C. keďže pandémia COVID-19 a jej 
dôsledky viedli k bezprecedentnému 
hospodárskemu poklesu v Európe; keďže z 
tohto dôvodu by sa každá priemyselná 
stratégia orientovaná na budúcnosť mala 
začať priemyselnou obnovou a úsilím o 
dosiahnutie dlhodobej celosvetovej 
konkurencieschopnosti, najmä v 
odvetviach rastu, a to aj v priemyselných 
odvetviach s vysokým podielom práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Romana 
Jerković

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže pandémia COVID-19 a jej 
dôsledky viedli k bezprecedentnému 

C. keďže pandémia COVID-19 a jej 
dôsledky viedli k bezprecedentnému 
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hospodárskemu poklesu v Európe; keďže z 
tohto dôvodu by sa každá priemyselná 
stratégia orientovaná na budúcnosť mala 
začať priemyselnou obnovou;

hospodárskemu poklesu v Európe; keďže z 
tohto dôvodu by sa každá priemyselná 
stratégia orientovaná na budúcnosť mala 
začať priemyselnou obnovou so silným 
sociálnym a environmentálnym 
prístupom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže pandémia COVID-19 a jej 
dôsledky viedli k bezprecedentnému 
hospodárskemu poklesu v Európe; keďže z 
tohto dôvodu by sa každá priemyselná 
stratégia orientovaná na budúcnosť mala 
začať priemyselnou obnovou;

C. keďže pandémia COVID-19 a jej 
dôsledky viedli k bezprecedentnému 
hospodárskemu poklesu v Európe; keďže z 
tohto dôvodu je potrebné, aby sa každá 
priemyselná stratégia orientovaná na 
budúcnosť začala priemyselnou obnovou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Eva Kaili

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže prvé štatistické údaje o 
vplyve pandémie COVID-19 ukazujú, že 
podniky, a to bez ohľadu na ich veľkosť, 
ktoré už mali zavedenú digitálnu vrstvu, 
mohli účinnejšie prekonať otrasy 
vyplývajúce z narušenia spotreby, ako aj 
prevádzkové nedostatky v dodávateľských 
reťazcoch; keďže v dôsledku nedávnej 
pandémie sa jasne ukázal rozdiel medzi 
digitalizáciou (digitization), keď mali 
firmy zavedenú určitú digitálnu kapacitu, 
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a digitalizáciou (digitalization), keď mali 
firmy spolu s digitálnou kapacitou aj 
účinné postupy, ktoré spájali 
technologickú kapacitu s ľudskými 
rutinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 poukázala na kľúčovú úlohu 
digitálnych aktív vrátane pripojenia a 
sietí, ako aj digitálnych zručností ako 
nástroja, ktorý pracovníkom a podnikom 
umožňuje prispôsobiť spôsob, akým 
vykonávajú svoje úlohy a operácie, 
núdzovej situácii; keďže odolnosť 
digitálnej infraštruktúry a zlepšovanie 
digitálnych zručností pracovnej sily sú 
prioritnými oblasťami na posilnenie 
konkurencieschopnosti európskych 
podnikov, najmä MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže reindustrializácia a 
premiestnenie v rámci Únie a členských 
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štátov by mali byť prioritou novej 
európskej priemyselnej stratégie; keďže 
politiky premiestnenia by mali vychádzať 
zo základných a strategických odvetví, 
ktoré zaručia zvrchovanosť Európy, 
členských štátov a európskych občanov, 
najmä v prípade finančných, sociálnych, 
zdravotných a environmentálnych kríz;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže vypuknutie pandémie 
COVID-19 ukázalo zlyhanie trhového 
hospodárstva v mnohých aspektoch, 
najmä neschopnosť vyrábať dostatočné 
množstvo produktov prvej potreby, ako sú 
masky, respirátory alebo iné sanitárne 
vybavenie potrebné pri reakcii na krízu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže pandémia COVID-19, ktorá 
viedla k nedostatku zdravotníckych 
pomôcok a liekov, opäť odhalila, že 
Európa je príliš závislá od zahraničného 
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dovozu surovín, a to najmä v 
strategických odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Eva Kaili

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže kontinuita medzi 
krátkodobou a dlhodobou priemyselnou 
stratégiou Únie je mimoriadne dôležitá, 
zdôrazňuje, že odolnosť, digitalizácia a 
udržateľnosť by sa mali vnímať 
holisticky, pretože sa navzájom posilňujú, 
namiesto toho, aby sa presadzovali 
oddelene; zdôrazňuje tiež, že v rámci 
akejkoľvek budúcej priemyselnej politiky 
EÚ exponenciálne a vznikajúce 
technológie, ako je umelá inteligencia, 
dátová analytika, blockchain, 
vysokovýkonná výpočtová technika a 
kvantová výpočtová technika, prinášajú 
väčšiu hodnotu pri konvergencii, a nie v 
izolácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Eva Kaili

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže nová priemyselná éra pre 
Európu si vyžaduje technologicky 
vyspelejšie chápanie myšlienky 
infraštruktúr a ich vzájomného pôsobenia 
medzi analógovým a digitálnym 
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priestorom, najmä pri vytváraní 
priemyselného internetu vecí; zdôrazňuje, 
že by sa malo výrazne investovať do 
technológií 5G/6G, architektúr správy 
údajov (od cloud computingu po edge a 
fog computing), priemyselného internetu 
vecí, ako aj do schopnosti EÚ prepojiť 
stroje s vlastnými polovodičmi 
vytvorenými v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže nové dlhy na prekonanie 
hospodárskeho poklesu budú 
pravdepodobne viesť k nestabilnejšej 
finančnej štruktúre podnikov, čo z 
dlhodobého hľadiska spôsobí spomalenie 
rastu;

D. keďže nové dlhy na prekonanie 
hospodárskeho poklesu budú 
pravdepodobne viesť k nestabilnejšej 
finančnej štruktúre podnikov, čo z 
krátkodobého, strednodobého 
a dlhodobého hľadiska spôsobí spomalenie 
rastu a nedostatok investičných kapacít na 
súbežný prechod na digitalizované a 
klimaticky neutrálne hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže nové dlhy na prekonanie 
hospodárskeho poklesu budú 
pravdepodobne viesť k nestabilnejšej 

D. keďže nové dlhy na prekonanie 
hospodárskeho poklesu budú 
pravdepodobne viesť k nestabilnejšej 
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finančnej štruktúre podnikov, čo z 
dlhodobého hľadiska spôsobí spomalenie 
rastu;

finančnej štruktúre podnikov a menším 
ľudským zdrojom, čo z dlhodobého 
hľadiska spôsobí spomalenie rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže nové dlhy na prekonanie 
hospodárskeho poklesu budú 
pravdepodobne viesť k nestabilnejšej 
finančnej štruktúre podnikov, čo z 
dlhodobého hľadiska spôsobí spomalenie 
rastu;

D. keďže nové dlhy na prekonanie 
hospodárskeho poklesu budú 
pravdepodobne viesť k nestabilnejšej 
finančnej štruktúre podnikov, čo zo 
strednodobého hľadiska spôsobí 
spomalenie rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže nové dlhy na prekonanie 
hospodárskeho poklesu budú 
pravdepodobne viesť k nestabilnejšej 
finančnej štruktúre podnikov, čo z 
dlhodobého hľadiska spôsobí spomalenie 
rastu;

D. keďže nové dlhy na prekonanie 
hospodárskeho poklesu budú viesť k 
nestabilnejšej finančnej štruktúre 
podnikov, čo z dlhodobého hľadiska 
spôsobí spomalenie rastu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 93
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže okrem krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 zostávajú zmena 
klímy a zhoršovanie životného prostredia 
jednými z najväčších výziev a vyžadujú si 
komplexný spoločný prístup; keďže 
priemyselné emisie EÚ sú zodpovedné za 
približne 20 % celkových emisií 
skleníkových plynov v Európe a za 
uplynulé desaťročie úsilie o zníženie 
týchto emisií stagnovalo; keďže zhrnutie 
dôkazov naznačuje, že priemyselné 
odvetvie je schopné znížiť svoje emisie 
skleníkových plynov na nulu; keďže si to 
vyžaduje kombináciu opatrení 
zameraných na transformáciu v oblasti 
energetiky, spracovania, výrobkov a 
obchodných modelov naprieč 
priemyselnými ekosystémami a 
dodávateľskými reťazcami; keďže 
transformácia na klimatickú neutralitu 
priemyslu je porovnateľná s novou 
priemyselnou revolúciou a poskytuje 
Európe možnosť zaujať vedúce 
postavenie v oblasti technologických 
inovácií a zabezpečiť pracovné miesta, 
ktoré budú odolné proti budúcim 
zmenám, ako základ pre trvalý blahobyt v 
Európe; keďže transformácia 
priemyselného odvetvia a všetkých 
hodnotových reťazcov trvá generáciu, a 
preto je teraz potrebné prijať všetky 
politické a investičné rozhodnutia a 
podniknúť kroky v súlade s cieľom 
dosiahnutia nulových emisií skleníkových 
plynov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 94
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže sa ukázalo, že dlhodobé 
zameranie na konkurencieschopnosť a 
trhové prístupy nedokáže vyriešiť rozdiely 
medzi členskými štátmi a regiónmi, čo 
spôsobuje stratu mnohých pracovných 
miest a posilňuje deindustrializáciu celých 
regiónov; keďže len silná verejná 
priemyselná stratégia môže zaručiť 
skutočne rovnaký, udržateľný a 
spravodlivý priemyselný rozvoj vrátane 
vysokokvalitných pracovných miest a 
dosiahnutie ambicióznych sociálnych a 
environmentálnych cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže priemyselný sektor v Európe 
je veľmi prepojený a existujú silné 
vzájomné vzťahy medzi spoločnosťami 
rôznych veľkostí a v rôznych členských 
štátoch, a teda aj európsky prístup, ktorý 
zabezpečí, aby mal úžitok celý reťazec 
produktivity od veľkých výrobných miest 
až po MSP, bude úspešnejší pri zvyšovaní 
celosvetovej konkurencieschopnosti 
Európy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže sa už ukázalo, že európsky 
obranný a letecký priemysel a jeho 
dodávateľský reťazec sú strategickou 
výhodou pre celú Európsku úniu a 
pridanou hodnotou pre európsku 
priemyselnú integráciu, výskum a vývoj, 
technológie a inovácie, rast, 
zamestnanosť a hospodársku súťaž;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže hospodársky pokles ukázal 
kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú sociálne 
ochranné prvky v prípade hospodárskych 
otrasov, a význam zabezpečenia prístupu k 
sociálnej ochrane pre všetkých, najmä pre 
mladých, netypických alebo zraniteľných 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
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Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže prechod na uhlíkovo 
neutrálny priemysel poškodí určité 
odvetvia a bude zároveň dochádzať k 
zlyhaniam, čo povedie k uzavretiu 
podnikov a zvýšeniu nezamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dd. keďže pandémia COVID-19 a 
následné opatrenia verejnej podpory pre 
súkromné spoločnosti, po ktorých 
nasledovalo rozsiahle prepúšťanie, 
potvrdzujú potrebu priemyselnej politiky, 
ktorá zaručí kvalitné pracovné miesta vo 
fáze obnovy aj rekonštrukcie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, 
podporí transformáciu a zaručí strategickú 
autonómiu Únie;

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia, dobre 
fungujúci jednotný trh a otvorená 
strategická autonómia by mali byť jadrom 
všetkých stratégií Únie, a preto sa 
domnieva, že je potrebná celková 
koordinácia medzi rôznymi prístupmi a 
cieľmi, aby sa zabezpečil funkčný rámec 
pre naše podniky a priemysel; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu, aby vymedzila 
komplexnú priemyselnú stratégiu, ktorá 
bude podporovať a riadiť zelenú aj 
digitálnu transformáciu, podporí 
transformáciu, bude vytvárať dlhodobý 
rast a celosvetovú konkurencieschopnosť 
založenú na inováciách a digitalizácii 
strategických hodnotových reťazcov, 
posilní podnikateľského ducha, podporí 
vytváranie začínajúcich podnikov a 
podnikov a zlepší strategickú odolnosť 
a autonómiu Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, 
podporí transformáciu a zaručí strategickú 
autonómiu Únie;

1. zastáva názor, že digitálna 
transformácia by mala byť jadrom 
všetkých stratégií Únie do roku 2050; v 
tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby 
vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá by zahŕňala hospodársku 
podporu a sprievodné opatrenia na 
obnovu a konverziu rôznych 
priemyselných odvetví, najmä 
prostredníctvom MSP, a zaručila 
strategickú autonómiu Únie; zdôrazňuje, že 
EÚ by sa mala postupne usilovať o 
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environmentálnu udržateľnosť bez 
ohrozenia konkurencieschopnosti a 
sociálno-ekonomického blahobytu a bez 
toho, aby diskriminovala akúkoľvek 
formu technológie, ktorá môže prispieť k 
hospodárskej udržateľnosti procesu 
prechodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, 
podporí transformáciu a zaručí strategickú 
autonómiu Únie;

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia a 
strategické vedúce postavenie a 
autonómia by mali byť jadrom všetkých 
stratégií Únie do roku 2050; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu, aby vymedzila 
komplexnú priemyselnú stratégiu, ktorá 
bude riadiť tieto zmeny, podporí 
transformáciu, bude vytvárať dlhodobý 
rast a celosvetovú konkurencieschopnosť 
založenú na inováciách a strategických 
hodnotových reťazcoch, posilní 
podnikateľského ducha, podporí 
vytváranie a skvalitňovanie začínajúcich 
podnikov a podnikov a zlepší strategickú 
odolnosť a autonómiu Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, 
podporí transformáciu a zaručí strategickú 
autonómiu Únie;

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, 
poskytne jasnú cestu k jej realizácii, a to 
aj prostredníctvom mobilizácie 
primeraných finančných zdrojov s cieľom 
umožniť potrebné investície, a zaručí 
strategickú autonómiu Únie pre kľúčové 
hodnotové reťazce a ich suroviny 
potrebné na transformáciu energetiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, 
podporí transformáciu a zaručí strategickú 
autonómiu Únie;

1. zastáva názor, že transformácia do 
roku 2040 na hospodárstvo, ktoré je 
vysoko energeticky účinné a efektívne 
využíva zdroje, zakladá sa výlučne na 
obnoviteľných zdrojoch energie, má 
nulové emisie skleníkových plynov a je 
bez toxických látok, by mala byť jadrom 
všetkých stratégií Únie; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby vymedzila 
komplexnú priemyselnú stratégiu, ktorá 
bude riadiť túto transformáciu v súlade s 
cieľmi európskej zelenej dohody, podporí 
transformáciu, zaručí regulačnú a 
politickú istotu a napokon strategickú 
autonómiu Únie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 105
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, 
podporí transformáciu a zaručí strategickú 
autonómiu Únie;

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia a vedúce 
postavenie v oblasti technológií by mali 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, 
podporí transformáciu, vytvorí dlhodobý 
rast a globálnu konkurencieschopnosť 
prostredníctvom voľného obchodu a 
otvorených trhov a zlepší strategickú 
autonómiu a odolnosť Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda, Dan Nica

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, 
podporí transformáciu a zaručí strategickú 
autonómiu Únie;

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu vrátane silného regulačného 
rámca, ktorá bude riadiť tieto zmeny a na 
nikoho pritom nezabudne, podporí 
transformáciu a zaručí strategickú 
autonómiu Únie; klimatickú neutralitu a 
medzinárodnú konkurencieschopnosť;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, 
podporí transformáciu a zaručí strategickú 
autonómiu Únie;

1. zastáva názor, že transformácia na 
sociálne, hospodársky a environmentálne 
odolnú spoločnosť by mala byť jadrom 
všetkých stratégií Únie; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby vymedzila 
komplexnú priemyselnú stratégiu, ktorá 
bude riadiť tieto zmeny, podporí 
transformáciu, dosiahne ciele európskej 
zelenej dohody a zabezpečí politickú a 
regulačnú istotu a dlhodobú prosperitu 
a strategickú autonómiu Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, 
podporí transformáciu a zaručí strategickú 
autonómiu Únie;

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, 
podporí transformáciu a zaručí strategickú 
autonómiu Únie, najmä pokiaľ ide 
o hodnotové reťazce a dodávky surovín;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 109
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, 
podporí transformáciu a zaručí strategickú 
autonómiu Únie;

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, 
podporí transformáciu a zaručí strategickú 
autonómiu Únie vrátane dostupnosti 
kľúčových surovín a agilného využívania 
údajov vo všetkých odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do 
roku 2050; v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu, aby vymedzila komplexnú 
priemyselnú stratégiu, ktorá bude riadiť 
tieto zmeny, podporí transformáciu a zaručí 
strategickú autonómiu Únie;

1. zastáva názor, že Komisia by mala 
vymedziť komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá podporí transformáciu, 
zvýši konkurencieschopnosť priemyslu 
EÚ a zaručí strategickú autonómiu Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Marek Paweł Balt
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, 
podporí transformáciu a zaručí strategickú 
autonómiu Únie;

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, 
podporí transformáciu a zaručí strategickú 
autonómiu Únie; pre kľúčové suroviny a 
hodnotové reťazce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, 
podporí transformáciu a zaručí strategickú 
autonómiu Únie;

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, 
podporí transformáciu, zabezpečí kvalitné 
pracovné miesta a rovnaký rozvoj území 
EÚ v rámci Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Tsvetelina 
Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, 
podporí transformáciu a zaručí strategickú 
autonómiu Únie;

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, 
podporí transformáciu a zaručí strategickú 
autonómiu Únie aj jej hodnotových 
reťazcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, 
podporí transformáciu a zaručí strategickú 
autonómiu Únie;

1. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do roku 
2050; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila komplexnú priemyselnú 
stratégiu, ktorá bude riadiť tieto zmeny, 
podporí transformáciu a zaručí strategickú 
autonómiu Únie a na nikoho pritom 
nezabudne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Eva Kaili

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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1a. odporúča Komisii, aby zhodnotila 
úlohu akcelerátora prechodu európskej 
výrobnej kapacity a 
konkurencieschopnosti na novú 
priemyselnú éru, a to predložením 
návrhov politík, ktoré sa zameriavajú na 
stranu ponuky technológií, ako aj na 
stranu dopytu po technológiách; 
zdôrazňuje, že inštitúcie EÚ, a najmä 
Európska komisia, by mali posilniť svoje 
činnosti v oblasti podpory obchodných 
inovácií (strana ponuky), pričom sa však 
musí zohľadniť skutočnosť, že je 
potrebné dosiahnuť väčšiu disciplínu, 
pokiaľ ide o kanály prenosu technológií z 
laboratórií na trh, a mali by sa 
špecifikovať relevantné kľúčové 
ukazovatele výkonnosti, keď sa rozpočet 
EÚ využíva na podporu priemyselných 
inovačných projektov; zdôrazňuje, že 
významné zapojenie do opatrení, ktoré 
podporujú stranu dopytu po priemyselnej 
inovácii, je rozhodujúce aj pre úspech 
akejkoľvek priemyselnej politiky EÚ, a 
dôrazne odporúča vypracovať politiku, 
ktorá bude stimulovať zapojenie 
priemyselných organizácií a podnikov, 
najmä starých odvetví, do funkcií 
inovačných ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že je potrebné, aby sa 
v rámci priemyselnej stratégie navrhol 
súbor nástrojov, ktoré možno použiť, 
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prispôsobiť každému odvetviu alebo 
ekosystému a koordinovať s členskými 
štátmi a ktoré zefektívňujú európske 
politiky a nástroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Pernille Weiss, Ivan Štefanec, Tom Berendsen

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zastáva názor, že digitálna a 
environmentálna transformácia by mala 
byť jadrom všetkých stratégií Únie do 
roku 2050; v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu, aby vymedzila komplexnú 
priemyselnú stratégiu, ktorá bude riadiť 
tieto zmeny, podporí transformáciu a 
zaručí strategickú autonómiu Únie a 
uznávanie a podporu prvých hráčov 
špecifických pre jednotlivé odvetvia, ktorí 
pôsobia ako vzor inovácií a agilného 
rozvoja podnikania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Eva Kaili

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. odporúča Komisii, aby vytvorila 
stratégiu, ktorá posilní úlohu európskych 
centier digitálnych inovácií a existujúcich 
inovačných ekosystémov v Európe v 
hodnotovom reťazci priemyselných 
odvetví EÚ; odporúča, aby sa vytvorila 
stratégia, ktorá preskúma optimálne 
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postavenie európskej priemyselnej 
transformácie v rámci nepretržitého sledu 
interných inovácií a otvorených inovácií; 
zastáva názor, že neselektívne prijatie 
otvorených inovačných systémov nie je 
nevyhnutne v súlade s celosvetovými 
konkurenčnými záujmami EÚ, a navrhuje 
systém otvorených inovácií, ale v rámci 
európskych inovačných ekosystémov; v 
rovnakej súvislosti odporúča navrhnúť 
inovačnú stratégiu pre veľké spoločnosti, 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou a MSP, ktorá prepojí 
európske podniky s poskytovateľmi 
technológií, a najmä so začínajúcimi 
podnikmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Eva Kaili

Návrh uznesenia
Odsek 1 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1c. odporúča Komisii, aby posilnila 
tak kvantitu, ako aj kvalitu inovácií a 
technológií v európskych priemyselných 
odvetviach, ktoré vytvárajú a prenášajú 
európske začínajúce podniky, a to tak, že 
sa začínajúce podniky vymedzia oddelene 
od MSP; zdôrazňuje, že začínajúci podnik 
má na rozdiel od MSP odlišnú 
organizačnú štruktúru, odlišné potreby 
financovania a je vystavený iným rizikám, 
ktoré ho kvalifikujú ako iný subjekt v 
podnikateľskom ekosystéme s rôznymi 
zodpovednosťami a hospodárskymi 
záväzkami, pokiaľ ide o prenos 
technológií do priemyselnej produktivity 
Únie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 120
Eva Kaili

Návrh uznesenia
Odsek 1 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1d. odporúča Komisii, aby navrhla 
komplexnú stratégiu investícií do 
infraštruktúry v oblasti technológií 
5G/6G, kybernetickej bezpečnosti a 
priemyselného internetu vecí, ktorá 
umožní rýchle škálovanie a prechod 
európskeho priemyslu do novej 
priemyselnej éry; zdôrazňuje strategický 
význam európskeho cloudu, ako aj 
potrebu alternatív agilného ukladania a 
správy údajov ku cloudu, ako je napríklad 
edge, fog a mist computing; navrhuje 
ďalší rozvoj kapacít európskeho trhu 
s polovodičmi, keďže vzhľadom na to, že 
je možné navrhnúť plánovanú politiku 
riadenia údajov, interoperability a 
bezpečnosti strojov prepojených 
prostredníctvom kremíkových čipov, je 
európska kapacita v tomto priemyselnom 
odvetví strategická z hľadiska globálnej 
konkurencieschopnosti Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Eva Kaili

Návrh uznesenia
Odsek 1 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1e. odporúča Komisii a Európskej 
investičnej banke, ktoré využívajú 
investičné nástroje, ako je InvestEU a iné 
podobné programy, aby urýchlili účasť 
členských štátov tým, že im umožnia, aby 
sa ich výdavky na účasť, pokiaľ tieto 
prostriedky investujú do nástrojov, ako sú 
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infraštruktúra, inovácie a zručnosti, a do 
rozvoja začínajúcich podnikov, 
nepovažovali za „makroekonomickú 
zodpovednosť“ podľa Paktu stability a 
rastu; to urýchli čerpanie finančných 
prostriedkov a zlepší zameranie sa na 
priemyselné projekty, ktoré sú veľmi 
doplnkové;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Eva Kaili

Návrh uznesenia
Odsek 1 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1f. domnieva sa, že Komisia a ďalšie 
inštitúcie EÚ majú značné kapacity na 
rozvoj a využívanie inovačných a 
vznikajúcich technológií a testujú ich pred 
ich zjednotením do európskeho priemyslu 
prostredníctvom prípadov použitia; táto 
úloha inštitúcií EÚ je užitočná pri 
experimentovaní s technológiou pred jej 
uvedením do používania v súkromných a 
vo verejných hodnotových reťazcoch; 
inštitúcie EÚ vo všeobecnosti, a najmä 
Európska komisia, by mali aj naďalej 
zohrávať kľúčovú úlohu, ktorú v 
súčasnosti zohrávajú vo financovaní 
inovačných partnerov (ako sú univerzity a 
výskumné inštitúcie) a pokračovať v 
používaní inovačných technológií; je však 
potrebné tak urobiť prostredníctvom 
mechanizmov, ktoré zmierňujú finančné, 
technologické a prevádzkové riziká a 
riziká týkajúce sa dobrého mena, ktorých 
je v súčastnosti pomerne veľa; Európska 
komisia by mala vo svojej politike 
verejného obstarávania vytvoriť kľúčové 
ukazovatele výkonnosti, normy kvality a 
mechanizmy rozdelenia rizika, ako aj 
vypracovať právny a rozpočtový rámec, 
ktorý umožní jeho prepojenie s 
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inovačnými ekosystémami; financovanie 
užitočných priemyselných technológií z 
rozpočtu EÚ by malo prípadne vytvárať 
speňažiteľné riešenia a patenty a licenčné 
poplatky za tieto patenty by sa mali 
uhrádzať EÚ, keď je komercializácia 
výrobku zisková, aby to EÚ mohla využiť 
na ďalšie investície do výskumu a vývoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 
inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané súvisiacou 
iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie 
kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, aby regióny aj ľudia 

2. požaduje vytvorenie inkluzívnej 
priemyselnej stratégie, na rozvoji a 
vykonávaní ktorej sa budú podieľať 
všetky priemyselné ekosystémy, MSP, 
regióny, komunity a pracovníci; 
uvedomuje si, že samotná dynamika trhu 
nepreklenie trhliny spôsobené procesom 
transformácie bez jej náležitého riadenia a 
výrazných priemyselných politík; 
uvedomuje si tiež, že zatiaľ čo trhy, 
konkurencieschopnosť a inovácie sa 
vyvíjajú rýchlo smerom k transformácii, jej 
dôsledkom budú čeliť spoločnosť a životné 
prostredie; domnieva sa, že vyváženie 
počtu zrušených pracovných miest v 
tradičných priemyselných odvetviach 
novými pracovnými miestami vytvorenými 
v digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila, aby sa európska výroba 
základných produktov, ako sú materiály, 
pri ktorých vzniká veľa emisií, zmenila na 
čistejšiu alternatívu namiesto toho, aby sa 
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dokázali zvládnuť dôsledky tohto 
zrýchleného procesu;

nahradila dovozom rovnakých výrobkov, a 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien, aby tieto zmeny 
išli ruka v ruke s úplným vykonávaním 
Európskeho piliera sociálnych práv, 
lepšou sociálnou a životnou úrovňou a 
dobrými pracovnými podmienkami a aby 
každé opatrenie zamerané na urýchlenie 
procesu transformácie (digitálnej, 
environmentálnej atď.) bolo sprevádzané 
súvisiacou iniciatívou, ktorej cieľom bude 
zvýšenie kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, aby regióny aj 
najzraniteľnejší ľudia dokázali zvládnuť 
dôsledky tohto zrýchleného procesu; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
predvídali a mapovali potreby priemyslu 
týkajúce sa kvalifikovanej pracovnej sily s 
cieľom zabezpečiť stratégie v oblasti 
zručností, ktoré prekonajú nesúlad medzi 
dopytom po pracovnej sile a jej ponukou, 
aby vytvorili znalostnú ekonomiku, ktorá 
občanom umožní prispôsobiť sa a 
urýchliť digitálnu a environmentálnu 
transformáciu; vyzýva Komisiu, aby v 
plnej miere využila a zvýšila sumy 
pridelené Európskemu fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii s cieľom 
finančne podporiť pracovníkov 
prepustených pre nadbytočnosť v 
dôsledku reštrukturalizácie z dôvodu 
pandémie COVID-19 alebo z dôvodu 
digitálnej a environmentálnej 
transformácie pri ich rekvalifikácii a 
opätovnej integrácii do trhu práce v 
odvetviach budúcnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 
inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, 
environmentálnej atď.) bolo sprevádzané 
súvisiacou iniciatívou, ktorej cieľom bude 
zvýšenie kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, aby regióny aj ľudia 
dokázali zvládnuť dôsledky tohto 
zrýchleného procesu;

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 
inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami, ktoré vznikli v 
dôsledku digitálnej transformácie 
priemyslu a jeho transformácie v súlade s 
klimatickými a environmentálnymi cieľmi 
nestačí, pretože nie je pravdepodobné, aby 
boli tieto nové pracovné miesta vytvorené 
v tých istých regiónoch ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie 
transformácie (digitálnej, ekologickej atď.) 
bolo sprevádzané súvisiacimi politikami a 
konkrétnymi opatreniami zameranými na 
to, aby regióny aj ľudia dokázali zvládnuť 
dôsledky tohto urýchlenia; je presvedčený, 
že priemyselná politika sa musí opierať o 
silný sociálny pilier a včas riešiť sociálne 
dôsledky štrukturálnej zmeny; súbežná 
digitálna a ekologická transformácia v 
skutočnosti výrazne zmení náš spôsob 
života a práce; zdôrazňuje, že na tento 
účel je potrebné zamerať sa na 
regionálnu a sociálnu súdržnosť a 
predvídanie a riadenie reštrukturalizácie, 
identifikáciu budúcich súborov zručností, 
ako aj zvýšenie investícií do ľudských 
zdrojov, cielenú odbornú prípravu a 
zvyšovanie úrovne zručností a regionálne 
transformačné procesy s cieľom 
poskytnúť ľuďom a regiónom budúce 
perspektívy a príjmy, ako aj priemysel 
disponujúci kvalifikovanými pracovníkmi;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 125
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 
inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané súvisiacou 
iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie 
kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, aby regióny aj ľudia 
dokázali zvládnuť dôsledky tohto 
zrýchleného procesu;

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 
inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a zelenom sektore samo osebe 
nestačí, pretože tieto nové pracovné miesta 
nemôžu byť vytvorené v tých istých 
regiónoch a ani zaplnené tými istými 
pracovníkmi; považuje priemyselnú 
transformáciu za príležitosť urýchliť 
úplné ukončenie využívania fosílnych 
palív (vrátane zemného plynu a všetkých 
plynov z fosílnych zdrojov) a investovať 
do výroby z obnoviteľných, čistých a 
ekologických zdrojov, pričom sa 
zabezpečí, aby sa na nikoho nezabudlo; 
vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila 
spravodlivosť a sociálnu primeranosť 
týchto zmien a aby každé opatrenie 
zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané komplexnou víziou 
a súvisiacou iniciatívou, ktorých cieľom 
bude pomôcť pracovníkom, aby sa 
dokázali čo najviac prispôsobiť, a to aj 
prostredníctvom zvýšenia kvalifikácie 
pracovníkov a iniciatív ich rekvalifikácie, 
aby sa na nikoho nezabudlo a regióny aj 
ľudia dokázali zvládnuť dôsledky tejto 
transformácie; v tejto súvislosti 
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zdôrazňuje význam digitálnych zručností 
a prístupov celoživotného vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, Romana Jerković

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 
inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané súvisiacou 
iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie 
kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, aby regióny aj ľudia 
dokázali zvládnuť dôsledky tohto 
zrýchleného procesu;

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 
inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi, najmä s ohľadom na 
rodové rozdiely na trhu práce, ktoré majú 
vplyv na mobilitu alebo schopnosť 
premiestnenia pracovníkov; vyzýva preto 
Komisiu, aby zabezpečila spravodlivosť a 
sociálnu primeranosť týchto zmien a aby 
každé opatrenie zamerané na urýchlenie 
procesu transformácie (digitálnej, 
environmentálnej atď.) bolo sprevádzané 
súvisiacou iniciatívou, ktorej cieľom bude 
zvýšenie kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia a investovanie do 
alternatívnych hospodárskych odvetví, 
najmä v niektorých regiónoch s vysokou 
nezamestnanosťou a menej 
diverzifikovanými ekonomikami, aby 



AM\1208889SK.docx 71/182 PE653.874v02-00

SK

regióny aj ľudia dokázali zvládnuť 
dôsledky tohto zrýchleného procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 
inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané súvisiacou 
iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie 
kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, aby regióny aj ľudia 
dokázali zvládnuť dôsledky tohto 
zrýchleného procesu;

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 
inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané súvisiacou 
iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie 
kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, podporovanie účasti 
pracovníkov na riadení a správe 
spoločností a v ich samostatnom 
podnikaní, aby regióny aj ľudia dokázali 
zvládnuť dôsledky tohto zrýchleného 
procesu; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
význam celoživotného vzdelávania s 
cieľom zaručiť stálosť pracovníkov na 
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trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 
inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané súvisiacou 
iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie 
kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, aby regióny aj ľudia 
dokázali zvládnuť dôsledky tohto 
zrýchleného procesu;

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 
inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien v duchu zásady, 
že sa na nikoho nezabudne, a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané súvisiacou 
iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie 
kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia v súlade s potrebami 
pracovného trhu postihnutého regiónu, 
aby v ňom skôr došlo k ekonomickému 
oživeniu, než aby sa počítalo s mobilitou 
pracovníkov a hrozilo vyľudnenie či 
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schudobnenie regiónov aj ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 
inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané súvisiacou 
iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie 
kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, aby regióny aj ľudia 
dokázali zvládnuť dôsledky tohto 
zrýchleného procesu;

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 
inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané súvisiacou 
iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie 
kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, aby regióny aj ľudia 
dokázali zvládnuť dôsledky tohto 
zrýchleného procesu; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam celoživotného 
vzdelávania s cieľom zaručiť stálosť 
pracovníkov na trhu práce;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 130
Salvatore De Meo

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 
inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané súvisiacou 
iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie 
kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, aby regióny aj ľudia 
dokázali zvládnuť dôsledky tohto 
zrýchleného procesu;

2. zastáva názor, že silná priemyselná 
stratégia zakotvená v celkovej stratégii 
transformácie môže pomôcť preklenúť 
trhliny spôsobené procesom transformácie; 
domnieva sa, že vyváženie počtu 
zrušených pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, 
environmentálnej, nových veľkých 
infraštruktúrnych sietí a projektov atď.) 
bolo sprevádzané súvisiacou iniciatívou, 
ktorej cieľom bude zvýšenie kvalifikácie 
pracovníkov a ich rekvalifikácia, aby 
regióny aj ľudia dokázali zvládnuť 
dôsledky tohto zrýchleného procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
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Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 
inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané súvisiacou 
iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie 
kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, aby regióny aj ľudia 
dokázali zvládnuť dôsledky tohto 
zrýchleného procesu;

2. zastáva názor, že silná priemyselná 
stratégia zakotvená v celkovej stratégii 
transformácie môže pomôcť preklenúť 
trhliny spôsobené procesom transformácie; 
domnieva sa, že vyváženie počtu 
zrušených pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, 
environmentálnej, nových veľkých 
infraštruktúrnych sietí a projektov atď.) 
bolo sprevádzané súvisiacou iniciatívou, 
ktorej cieľom bude zvýšenie kvalifikácie 
pracovníkov a ich rekvalifikácia, aby 
regióny aj ľudia dokázali zvládnuť 
dôsledky tohto zrýchleného procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uvedomuje si, že samotná 2. uvedomuje si, že samotná 
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dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 
inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané súvisiacou 
iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie 
kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, aby regióny aj ľudia 
dokázali zvládnuť dôsledky tohto 
zrýchleného procesu;

dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 
inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; v tejto 
súvislosti víta úvahy o vymedzení 
relevantného trhu v oblasti kontroly 
koncentrácií; domnieva sa, že vyváženie 
počtu zrušených pracovných miest v 
tradičných priemyselných odvetviach 
novými pracovnými miestami vytvorenými 
v digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané súvisiacou 
iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie 
kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, aby regióny aj ľudia 
dokázali zvládnuť dôsledky tohto 
zrýchleného procesu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 133
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že neprimeraný tlak, ktorý vyvíjajú trhy, 
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inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané súvisiacou 
iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie 
kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, aby regióny aj ľudia 
dokázali zvládnuť dôsledky tohto 
zrýchleného procesu;

konkurencieschopnosť a inovácie, sa 
rýchlo posúva smerom k transformácii, jej 
dôsledkom ale budú čeliť spoločnosť a 
životné prostredie; domnieva sa, že 
vyváženie počtu zrušených pracovných 
miest v tradičných priemyselných 
odvetviach novými pracovnými miestami 
vytvorenými v digitálnom a 
environmentálnom sektore samo osebe 
nestačí, pretože tieto nové pracovné miesta 
nie sú vytvorené v tých istých regiónoch a 
nie sú ani zaplnené tými istými 
pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, aby 
zabezpečila postupnosť, spravodlivosť a 
sociálnu primeranosť týchto zmien, 
zabezpečila rovnaké podmienky a aby 
každé opatrenie zamerané na urýchlenie 
procesu transformácie (digitálnej, 
environmentálnej atď.) bolo sprevádzané 
súvisiacou iniciatívou, ktorej cieľom bude 
zvýšenie kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, aby regióny aj ľudia 
dokázali zvládnuť dôsledky tohto 
zrýchleného procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda, Dan Nica

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 
inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík a podpory; 
uvedomuje si tiež, že zatiaľ čo trhy, 
konkurencieschopnosť a inovácie sa 
vyvíjajú rýchlo smerom k transformácii, jej 
dôsledkom budú čeliť spoločnosť, 
hospodárstvo a životné prostredie; 
domnieva sa, že vyváženie počtu 
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priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané súvisiacou 
iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie 
kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, aby regióny aj ľudia 
dokázali zvládnuť dôsledky tohto 
zrýchleného procesu;

zrušených pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien, aby tieto zmeny 
minimalizovali straty pracovných miest a 
uzatváranie podnikov a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané súvisiacou 
iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie 
kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, aby regióny aj ľudia 
dokázali zvládnuť dôsledky tohto 
zrýchleného procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť 
a inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 

2. uvedomuje si, že dynamika trhu 
nepreklenie trhliny spôsobené procesom 
transformácie bez jej náležitého riadenia a 
výrazných priemyselných politík; 
uvedomuje si tiež, že dôsledkom 
transformácie budú čeliť spoločnosť a 
životné prostredie; domnieva sa, že 
vyváženie počtu zrušených pracovných 
miest v tradičných priemyselných 
odvetviach novými pracovnými miestami 
vytvorenými v digitálnom a 
environmentálnom sektore samo osebe 
nestačí, pretože tieto nové pracovné miesta 
nie sú vytvorené v tých istých regiónoch a 
nie sú ani zaplnené tými istými 
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pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané súvisiacou 
iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie 
kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, aby regióny aj ľudia 
dokázali zvládnuť dôsledky tohto 
zrýchleného procesu;

pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, aby 
zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané súvisiacou 
iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie 
kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, aby regióny aj ľudia 
dokázali zvládnuť dôsledky tohto 
zrýchleného procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 
inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané súvisiacou 

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 
inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané súvisiacou 
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iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie 
kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, aby regióny aj ľudia 
dokázali zvládnuť dôsledky tohto 
zrýchleného procesu;

iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie 
kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, najmä v oblasti digitálnych 
zručností, aby regióny aj ľudia dokázali 
zvládnuť dôsledky tohto zrýchleného 
procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 
inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané súvisiacou 
iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie 
kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, aby regióny aj ľudia 
dokázali zvládnuť dôsledky tohto 
zrýchleného procesu;

2. uvedomuje si, že samotná 
dynamika trhu nepreklenie trhliny 
spôsobené procesom transformácie bez jej 
náležitého riadenia a výrazných 
priemyselných politík; uvedomuje si tiež, 
že zatiaľ čo trhy, konkurencieschopnosť a 
inovácie sa vyvíjajú rýchlo smerom k 
transformácii, jej dôsledkom budú čeliť 
spoločnosť a životné prostredie; domnieva 
sa, že vyváženie počtu zrušených 
pracovných miest v tradičných 
priemyselných odvetviach novými 
pracovnými miestami vytvorenými v 
digitálnom a environmentálnom sektore 
samo osebe nestačí, pretože tieto nové 
pracovné miesta nie sú vytvorené v tých 
istých regiónoch a nie sú ani zaplnené tými 
istými pracovníkmi; vyzýva preto Komisiu, 
aby zabezpečila spravodlivosť a sociálnu 
primeranosť týchto zmien a aby každé 
opatrenie zamerané na urýchlenie procesu 
transformácie (digitálnej, environmentálnej 
atď.) bolo sprevádzané súvisiacou 
iniciatívou, ktorej cieľom bude zvýšenie 
kvalifikácie pracovníkov a ich 
rekvalifikácia, aby najzraniteľnejšie 
regióny aj najzraniteľnejší ľudia dokázali 
zvládnuť dôsledky tohto zrýchleného 
procesu;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 138
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vníma strategickú autonómiu ako 
koncepciu, v ktorej vedúce postavenie v 
oblasti technológií umožňuje EÚ a 
členským štátom politickú a ekonomickú 
nezávislosť pri súčasnom dodržiavaní 
medzinárodných pravidiel a zachovávaní 
otvorenosti voči medzinárodnému 
obchodu s cieľom dosiahnuť viac dohôd 
o voľnom obchode; zdôrazňuje, že 
európsky priemysel je vysoko integrovaný 
do globálnych hodnotových reťazcov; 
ďalej uznáva, že strategická autonómia sa 
nedosiahne prerušením väzieb s 
globálnymi hodnotovými reťazcami; 
namiesto toho sa domnieva, že strategická 
autonómia a odolnosť Únie sa dosiahnu 
posilňovaním a rozvojom európskych 
priemyselných a technologických kapacít 
prostredníctvom investícií do kľúčových 
technológií a zabezpečením dobre 
fungujúceho jednotného trhu, rovnakých 
podmienok a regulačného prostredia, v 
ktorom môžu spoločnosti prosperovať a 
konkurovať si na celom svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

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

2a. domnieva sa, že táto priemyselná 
transformácia musí byť príležitosťou pre 
oblasti, v ktorých dominujú fosílne zdroje, 
aby urobili skok a postavili sa do čela 
inovácií a výroby s nulovými emisiami 
skleníkových plynov, pričom sa zabezpečí, 
aby sa na nikoho nezabudlo; zdôrazňuje, 
že bude rozhodujúce zabezpečiť 
inkluzívnejšiu transformáciu a uľahčiť 
zmysluplnú účasť všetkých miestnych 
zainteresovaných strán vrátane občianskej 
spoločnosti a zástupcov komunít na 
navrhovaní plánov spravodlivej 
transformácie, ako aj na ukončení 
investícií do fosílnych palív vrátane 
zemného plynu a všetkých plynov z 
fosílnych zdrojov; zdôrazňuje, že 
ukončenie investícií do fosílnych palív by 
sa v žiadnom prípade nemalo podporovať 
prostredníctvom mechanizmu pre 
spravodlivú transformáciu a malo by byť 
vylúčené zo všetkých ostatných verejných 
finančných prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ môže uspieť len 
prostredníctvom integrovaného 
strategického plánovania, pričom sa 
združia zdroje európskych aktérov, 
regionálnych a miestnych inštitúcií, 
priemyselných zoskupení, sociálnych 
partnerov, univerzít a výskumných 
skupín; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
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význam podporných štruktúr, ako sú siete 
MSP, agentúry regionálneho rozvoja, 
inovačné zoskupenia a poradenstvo pre 
začínajúce podniky pri vytváraní 
miestnych a regionálnych priemyselných 
hodnotových reťazcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio, 
Dan Nica

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že je potrebné, aby 
novú priemyselnú stratégiu sprevádzali 
príslušné vzdelávacie iniciatívy, ktoré 
prispievajú k urýchleniu procesu 
transformácie našich priemyselných 
odvetví a vytváraniu pôdy pre priemyselnú 
budúcnosť Európy; vyzýva preto Komisiu 
a členské štáty, aby masívne investovali 
verejné prostriedky do vzdelávania v celej 
Európe a podporovali integráciu politiky 
vzdelávania na úrovni EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. na uľahčenie digitálnej 
transformácie je dôležité zabezpečiť, aby 
všetci občania mali právo na cenovo 
dostupnú zelenú energiu a prístup k nej; 
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je to nevyhnutný predpoklad účasti na 
hospodárskych a sociálnych činnostiach v 
rámci digitálnej a ekologickej 
priemyselnej transformácie, ktorá musí 
zahŕňať ochranu a podporu zraniteľných 
občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. nabáda členské štáty a ich 
vnútroštátne služby zamestnanosti, aby v 
súvislosti s touto iniciatívou na odbornú 
rekvalifikáciu a rekonštrukciu 
priemyselných odvetví posúdili zručnosti, 
ktoré už pracovníci získali v tradičných 
odvetviach, a ktoré by teda boli okamžite 
dostupné spoločnostiam premiestňujúcim 
sa do Európy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Ismail Ertug

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že digitalizácia a 
dekarbonizácia by mohli viesť k 
celkovému poklesu objemu práce; 
zdôrazňuje potrebu diskutovať o 
spoločenskom rozdelení práce a kapitálu 
(napr. skrátenie pracovného času, 
digitalizácia služieb, dynamika rodovej 
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nerovnosti);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že priemyselná politika 
EÚ sa musí zaoberať všetkými sociálnymi 
dôsledkami štrukturálnych zmien s 
cieľom podporiť dobré, spravodlivé a 
rovnaké pracovné podmienky, kvalitné 
pracovné miesta a rovnaké príležitosti, 
ako aj prístup k dobre fungujúcim trhom 
práce a systémom sociálneho 
zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 2 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. domnieva sa, že priemyselná 
politika EÚ musí zahŕňať stratégie 
verejných investícií, ktoré podporujú 
obnovu kvalitných pracovných miest a 
výrobných príležitostí v celej Únii, s 
cieľom podporiť rovnaký a udržateľný 
rozvoj vo všetkých regiónoch EÚ, najmä v 
strategických odvetviach, ako je 
zdravotníctvo, digitalizácia a energetika; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala 
využívanie verejných investícií na 
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vytváranie kvalitných pracovných miest a 
dosiahnutie ambicióznych sociálnych a 
environmentálnych cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Návrh uznesenia
Odsek 2b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že na získanie alebo 
udržanie si vedúceho postavenia vo svete v 
strategických priemyselných odvetviach a 
so zreteľom na určité technológie, najmä 
technológie s vysokou pridanou hodnotou, 
musí Európa poskytnúť dostatočné zdroje 
na výskum a inovácie vrátane programu 
Horizont Európa; pripomína pozitívne 
účinky presahovania v prípade 
inovačného úsilia, pokiaľ ide o kvantitu a 
najmä kvalitu pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 2 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2c. zdôrazňuje, že v prípade každej 
priemyselnej stratégie by pracovníci, ich 
zástupcovia a odbory, ako aj záujmy 
pracovníkov a dlhodobé odborné znalosti 
mali byť stredobodom jej záujmu, aby sa 
zabezpečilo demokratické fungovanie; 
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vyzýva Komisiu, aby do všetkých fáz 
postupu v plnej miere zahrnula 
pracovníkov, ich zástupcov a odbory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina 
Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, 
Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že 
Únia potrebuje novú, prispôsobenú 
priemyselnú stratégiu, ktorá sa zameria na 
dve konkrétne fázy; prvá bude zameraná 
na obnovu a druhá na rekonštrukciu a 
transformáciu; vyzýva preto Komisiu, aby 
stratégiu uverejnenú v marci 2020 
prispôsobila súčasnej situácii a riešila obe 
fázy a aby zároveň počas ich celého trvania 
ponechala digitálne a environmentálne 
ciele ako ich priority;

3. domnieva sa, že Únia potrebuje 
priemyselnú stratégiu, ktorá nielenže 
prispieva k oživeniu priemyslu po 
súčasnej hospodárskej kríze, ale ktorá je 
aj prispôsobená na mieru, aby prilákala 
investície do nových technológií, 
infraštruktúry a výskumu, ako aj 
stimulovala prístup ku kapitálu, vstup na 
trh a účinnú hospodársku súťaž; 
domnieva sa preto, že aktualizovaná 
stratégia by mala zohľadňovať dve zásady 
a vzájomne prepojené fázy: obnovu a 
transformáciu; domnieva sa, že najlepšie 
opatrenia na obnovu sú zamerané na 
investície do udržateľných a digitálnych 
technológií, a to aj do priemyselných 
odvetví s vysokým podielom práce, nových 
infraštruktúrnych sietí a projektov, čo 
vedie k zvýšeniu vnútorného dopytu v EÚ 
a dlhodobého rastu, globálnej 
konkurencieschopnosti a účinnej 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu 
EÚ; vyzýva preto Komisiu, aby stratégiu 
uverejnenú v marci 2020 prispôsobila 
súčasnej situácii a riešila obe fázy a aby 
zároveň počas ich celého trvania ponechala 
digitálne a environmentálne ciele ako ich 
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priority;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Salvatore De Meo

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že 
Únia potrebuje novú, prispôsobenú 
priemyselnú stratégiu, ktorá sa zameria na 
dve konkrétne fázy; prvá bude zameraná 
na obnovu a druhá na rekonštrukciu a 
transformáciu; vyzýva preto Komisiu, aby 
stratégiu uverejnenú v marci 2020 
prispôsobila súčasnej situácii a riešila obe 
fázy a aby zároveň počas ich celého trvania 
ponechala digitálne a environmentálne 
ciele ako ich priority;

3. domnieva sa, že Únia potrebuje 
priemyselnú stratégiu, ktorá nielenže 
prispieva k oživeniu priemyslu po 
súčasnej hospodárskej kríze, ale ktorá je 
aj prispôsobená na mieru, aby prilákala 
investície do nových technológií, 
infraštruktúry a výskumu, ako aj 
stimulovala prístup ku kapitálu, vstup na 
trh a účinnú hospodársku súťaž; 
domnieva sa preto, že aktualizovaná 
stratégia by mala zohľadňovať dve zásady 
a vzájomne prepojené fázy: obnovu a 
transformáciu; domnieva sa, že najlepšie 
opatrenia na obnovu sú zamerané na 
investície do udržateľných a digitálnych 
technológií, a to aj do priemyselných 
odvetví s vysokým podielom práce, nových 
infraštruktúrnych sietí a projektov, čo 
vedie k zvýšeniu vnútorného dopytu v EÚ 
a dlhodobého rastu, globálnej 
konkurencieschopnosti a účinnej 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu 
EÚ; vyzýva preto Komisiu, aby stratégiu 
uverejnenú v marci 2020 prispôsobila 
súčasnej situácii a riešila obe fázy a aby 
zároveň počas ich celého trvania ponechala 
digitálne a environmentálne ciele ako ich 
priority;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
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Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Fredrick Federley, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že 
Únia potrebuje novú, prispôsobenú 
priemyselnú stratégiu, ktorá sa zameria na 
dve konkrétne fázy; prvá bude zameraná na 
obnovu a druhá na rekonštrukciu a 
transformáciu; vyzýva preto Komisiu, aby 
stratégiu uverejnenú v marci 2020 
prispôsobila súčasnej situácii a riešila obe 
fázy a aby zároveň počas ich celého trvania 
ponechala digitálne a environmentálne 
ciele ako ich priority;

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že 
Únia potrebuje novú, prispôsobenú 
priemyselnú stratégiu, ktorá sa zameria na 
dve konkrétne fázy; prvá bude zameraná na 
obnovu a druhá na rekonštrukciu a 
transformáciu; domnieva sa však, že by sa 
mali podporovať investície, ktoré od fázy 
obnovy podporujú a urýchľujú digitálnu 
a environmentálnu transformáciu a 
posilňujú autonómiu Únie; vyzýva preto 
Komisiu, aby stratégiu uverejnenú v marci 
2020 prispôsobila súčasnej situácii a riešila 
obe fázy a aby zároveň počas ich celého 
trvania ponechala digitálne a 
environmentálne ciele, zvrchovanosť a 
strategickú autonómiu Únie ako ich 
priority;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že 
Únia potrebuje novú, prispôsobenú 
priemyselnú stratégiu, ktorá sa zameria na 
dve konkrétne fázy; prvá bude zameraná na 
obnovu a druhá na rekonštrukciu a 
transformáciu; vyzýva preto Komisiu, aby 
stratégiu uverejnenú v marci 2020 
prispôsobila súčasnej situácii a riešila obe 
fázy a aby zároveň počas ich celého trvania 

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že 
Únia potrebuje novú, prispôsobenú 
priemyselnú stratégiu, ktorá sa zameria na 
dve konkrétne fázy; prvá bude zameraná na 
obnovu a druhá na rekonštrukciu a 
transformáciu; vyzýva preto Komisiu, aby 
stratégiu uverejnenú v marci 2020 
prispôsobila súčasnej situácii a riešila obe 
fázy a aby zároveň počas ich celého trvania 
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ponechala digitálne a environmentálne 
ciele ako ich priority;

ponechala digitálne a environmentálne 
ciele ako ich priority; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby pri poskytovaní 
finančných prostriedkov zohľadnili, že 
fáza obnovy predstavuje príležitosť 
urýchliť transformáciu nášho priemyslu 
na ekologickejšiu, inovatívnu, inkluzívnu 
a zvrchovanú Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, 
Bart Groothuis, Morten Petersen

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že 
Únia potrebuje novú, prispôsobenú 
priemyselnú stratégiu, ktorá sa zameria na 
dve konkrétne fázy; prvá bude zameraná na 
obnovu a druhá na rekonštrukciu a 
transformáciu; vyzýva preto Komisiu, aby 
stratégiu uverejnenú v marci 2020 
prispôsobila súčasnej situácii a riešila obe 
fázy a aby zároveň počas ich celého trvania 
ponechala digitálne a environmentálne 
ciele ako ich priority;

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že 
Únia potrebuje novú, prispôsobenú 
priemyselnú stratégiu, ktorá sa zameria na 
dve konkrétne fázy; prvá bude zameraná na 
obnovu a druhá na rekonštrukciu a 
transformáciu; vyzýva preto Komisiu, aby 
stratégiu uverejnenú v marci 2020 
prispôsobila súčasnej situácii a riešila obe 
fázy a aby zároveň počas ich celého trvania 
ponechala digitálne a environmentálne 
ciele ako ich priority; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby pri poskytovaní 
finančných prostriedkov zohľadnili, že 
fáza obnovy predstavuje príležitosť 
urýchliť transformáciu nášho priemyslu 
na ekologickejšiu, digitalizovanú, 
inovatívnu a inkluzívnu Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc
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Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že 
Únia potrebuje novú, prispôsobenú 
priemyselnú stratégiu, ktorá sa zameria na 
dve konkrétne fázy; prvá bude zameraná na 
obnovu a druhá na rekonštrukciu a 
transformáciu; vyzýva preto Komisiu, aby 
stratégiu uverejnenú v marci 2020 
prispôsobila súčasnej situácii a riešila obe 
fázy a aby zároveň počas ich celého 
trvania ponechala digitálne a 
environmentálne ciele ako ich priority;

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že 
Únia potrebuje novú, prispôsobenú 
priemyselnú stratégiu, ktorá sa zameria na 
dve konkrétne fázy; prvá bude zameraná na 
obnovu a druhá na rekonštrukciu a 
transformáciu; vyzýva preto Komisiu, aby 
vypracovala komplexnú správu, v ktorej 
zhodnotí stav hospodárstva EÚ a 
realizovateľnosť súbežného prechodu, a 
aby na základe svojich zistení prispôsobila 
stratégiu uverejnenú v marci 2020 súčasnej 
situácii a riešila obe fázy a aby zároveň 
ponechala digitálne a environmentálne 
ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že 
Únia potrebuje novú, prispôsobenú 
priemyselnú stratégiu, ktorá sa zameria na 
dve konkrétne fázy; prvá bude zameraná na 
obnovu a druhá na rekonštrukciu a 
transformáciu; vyzýva preto Komisiu, aby 
stratégiu uverejnenú v marci 2020 
prispôsobila súčasnej situácii a riešila obe 
fázy a aby zároveň počas ich celého trvania 
ponechala digitálne a environmentálne 
ciele ako ich priority;

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že 
Únia potrebuje novú, prispôsobenú 
priemyselnú stratégiu, ktorá sa zameria na 
dve konkrétne fázy; prvá bude zameraná na 
obnovu a druhá na rekonštrukciu a 
transformáciu; vyzýva preto Komisiu, aby 
stratégiu uverejnenú v marci 2020 
prispôsobila súčasnej situácii a riešila obe 
fázy a aby zároveň počas ich celého trvania 
ponechala digitálne a environmentálne 
ciele ako ich priority a zabezpečila 
synergie medzi obomi fázami s cieľom 
zaručiť efektívne využívanie zdrojov a 
dosiahnuť obehovosť v priemyselných 
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procesoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že 
Únia potrebuje novú, prispôsobenú 
priemyselnú stratégiu, ktorá sa zameria 
na dve konkrétne fázy; prvá bude 
zameraná na obnovu a druhá na 
rekonštrukciu a transformáciu; vyzýva 
preto Komisiu, aby stratégiu uverejnenú v 
marci 2020 prispôsobila súčasnej situácii 
a riešila obe fázy a aby zároveň počas ich 
celého trvania ponechala digitálne a 
environmentálne ciele ako ich priority;

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že 
Únia potrebuje vzájomne sa posilňujúci 
dvojfázový prístup k vykonávaniu svojej 
priemyselnej stratégie; prvá fáza bude 
zameraná na ekologickú a odolnú obnovu 
a pripraví pôdu pre druhú fázu zameranú 
na rekonštrukciu a transformáciu; vyzýva 
preto Komisiu, aby posilnila všetky 
príslušné právne predpisy a predložila 
nový právny predpis s cieľom 
uprednostniť ekologickú a udržateľnú 
digitálnu transformáciu v oboch fázach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
François-Xavier Bellamy

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že 
Únia potrebuje novú, prispôsobenú 
priemyselnú stratégiu, ktorá sa zameria na 
dve konkrétne fázy; prvá bude zameraná na 
obnovu a druhá na rekonštrukciu a 
transformáciu; vyzýva preto Komisiu, aby 
stratégiu uverejnenú v marci 2020 
prispôsobila súčasnej situácii a riešila obe 
fázy a aby zároveň počas ich celého trvania 
ponechala digitálne a environmentálne 

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že 
Únia potrebuje novú, prispôsobenú 
priemyselnú stratégiu, ktorá sa zameria na 
dve konkrétne fázy; prvá bude zameraná na 
obnovu a druhá na rekonštrukciu a 
transformáciu; vyzýva preto Komisiu, aby 
stratégiu uverejnenú v marci 2020 
prispôsobila súčasnej situácii a riešila obe 
fázy a aby zároveň počas ich celého trvania 
ponechala digitálne a environmentálne 
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ciele ako ich priority; ciele a strategickú autonómiu EÚ ako ich 
priority;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že 
Únia potrebuje novú, prispôsobenú 
priemyselnú stratégiu, ktorá sa zameria na 
dve konkrétne fázy; prvá bude zameraná na 
obnovu a druhá na rekonštrukciu a 
transformáciu; vyzýva preto Komisiu, aby 
stratégiu uverejnenú v marci 2020 
prispôsobila súčasnej situácii a riešila obe 
fázy a aby zároveň počas ich celého trvania 
ponechala digitálne a environmentálne 
ciele ako ich priority;

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že 
Únia potrebuje pre každý ekosystém novú, 
prispôsobenú priemyselnú stratégiu, ktorá 
sa zameria na dve konkrétne fázy; prvá 
bude zameraná na obnovu a druhá na 
rekonštrukciu a transformáciu; vyzýva 
preto Komisiu, aby stratégiu uverejnenú v 
marci 2020 prispôsobila súčasnej situácii a 
riešila obe fázy a aby zároveň počas ich 
celého trvania ponechala digitálne a 
environmentálne ciele ako ich kľúčové 
priority;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že 
Únia potrebuje novú, prispôsobenú 
priemyselnú stratégiu, ktorá sa zameria na 
dve konkrétne fázy; prvá bude zameraná 
na obnovu a druhá na rekonštrukciu a 
transformáciu; vyzýva preto Komisiu, aby 
stratégiu uverejnenú v marci 2020 
prispôsobila súčasnej situácii a riešila obe 

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že 
Únia potrebuje novú, prispôsobenú 
priemyselnú stratégiu, ktorej vykonávanie 
sa zameria na dve konkrétne fázy; jedna 
bude zameraná na konsolidáciu 
pracovných miest, prispôsobenie výroby 
„novej normálnej“ situácii po pandémii 
COVID-19 a druhá na rekonštrukciu a 
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fázy a aby zároveň počas ich celého 
trvania ponechala digitálne a 
environmentálne ciele ako ich priority;

transformáciu; vyzýva preto Komisiu, aby 
posilnila príslušné existujúce a budúce 
právne predpisy tak, aby sa 
uprednostňovala ekologická a digitálna 
transformácia počas oboch fáz;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že 
Únia potrebuje novú, prispôsobenú 
priemyselnú stratégiu, ktorá sa zameria na 
dve konkrétne fázy; prvá bude zameraná na 
obnovu a druhá na rekonštrukciu a 
transformáciu; vyzýva preto Komisiu, aby 
stratégiu uverejnenú v marci 2020 
prispôsobila súčasnej situácii a riešila obe 
fázy a aby zároveň počas ich celého trvania 
ponechala digitálne a environmentálne 
ciele ako ich priority;

3. v súčasnej situácii sa domnieva, že 
Únia potrebuje novú, prispôsobenú 
priemyselnú stratégiu, ktorá sa zameria na 
dve konkrétne fázy; prvá bude zameraná na 
obnovu a posilnenie existujúcich 
priemyselných odvetví a druhá na 
premiestnenie a transformáciu; vyzýva 
preto Komisiu, aby stratégiu uverejnenú v 
marci 2020 prispôsobila súčasnej situácii a 
riešila obe fázy a aby zároveň počas ich 
celého trvania ponechala digitálne ciele 
ako ich prioritu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje význam komplexnej a 
účinnej celkovej správy pre priemyselnú 
transformáciu, ktorou sa zabezpečí súlad 
s cieľmi európskej zelenej dohody, ktorá 
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má zásadný význam pre jej úspech; 
poukazuje na potrebu zabezpečiť 
transparentnosť v prípade 
identifikovaných priemyselných 
ekosystémov, najmä pokiaľ ide o kritériá, 
ktoré sa majú považovať za súčasť 
ekosystému, a teda aj o štrukturálne 
výmeny s Komisiou, presné rozdelenie 
podľa typu aktéra v každom 
identifikovanom ekosystéme a informácie 
o výsledkoch a témach, o ktorých sa 
diskutovalo, ako aj úlohu Priemyselného 
fóra a spojenectiev vo vzťahu k týmto 
ekosystémom; zdôrazňuje, že občianska 
spoločnosť, spotrebiteľské organizácie a 
odborové zväzy by sa mali podieľať na 
vypracovaní základných pravidiel a 
schvaľovaní priorít pre vývoj sektorových 
sústav;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že každá priemyselná 
stratégia EÚ musí sledovať presne 
vymedzené ciele a usilovať o jasné 
vymedzenie pojmov „strategický“, 
„strategická autonómia“, „odolnosť“, 
„strategická odolnosť“, „autonómia“ a 
iných súvisiacich pojmov; zdôrazňuje, že v 
záujme zabezpečenia úplnej 
transparentnosti musia takéto pojmy 
odkazovať na presné a konkrétne 
vymedzenia, aby sa zabezpečilo, že 
opatrenia prijaté s ohľadom na tieto 
pojmy budú špecifické a dobre zamerané 
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na dosiahnutie politicky dohodnutých 
cieľov; okrem toho zdôrazňuje, že 
akákoľvek štátna pomoc pridelená v 
rámci priemyselných alebo iných politík 
by mala byť v súlade so spoločnou 
„zásadou vyváženosti“, aby sa zabezpečili 
rovnaké podmienky a aby sa v čo 
najväčšej miere predišlo narušeniu 
hospodárskej súťaže a jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. domnieva sa, že nová dlhodobá 
stratégia pre priemyselnú budúcnosť 
Európy by mala prispieť k boju proti 
rozdielom v odmeňovaní žien a mužov a 
rozdielom v dôchodkoch žien a mužov, 
ktoré stále ovplyvňujú európsky trh práce 
a všeobecnejšie európsku spoločnosť; 
vyzýva Komisiu, aby pri vykonávaní 
európskej priemyselnej stratégie náležite 
zohľadnila rodový rozmer, a to tak vo fáze 
obnovy, ako aj vo fáze rekonštrukcie a 
transformácie, a aby pri vymedzovaní 
finančných nástrojov na podporu 
priemyselného a hospodárskeho rastu 
Európskej únie zohľadnila využitie 
nástrojov na rodové rozpočtovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip
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Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje význam súdržného a 
koordinovaného prístupu EÚ pri podpore 
európskych priemyselných odvetví, najmä 
MSP, a pri zabezpečovaní zamestnanosti v 
Európe v záujme zachovania a posilnenia 
jednotného trhu v prospech európskych 
občanov a podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vytvorili priaznivé prostredie pre 
podniky, ktoré im umožní rozvoj a rast 
znižovaním regulačného zaťaženia a 
prípadne odstránením určitých daňových 
povinností s cieľom uľahčiť vytváranie 
nových pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

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

3b. uznáva, že hrozí, že koronavirová 
kríza bude viesť k väčšiemu 
hospodárskemu nacionalizmu a 
protekcionizmu, navyše v dôsledku 
opätovného znárodnenia výroby a 
rozpadu globálnych hodnotových 
reťazcov čelí voľný obchod založený na 
pravidlách ešte väčšej výzve, čo ohrozuje 
európsku konkurencieschopnosť; na 
tento účel vyzýva zainteresované strany, 
aby diverzifikovali svoje dodávateľské 
reťazce s cieľom znížiť ich zraniteľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. opakuje, že v záujme zabezpečenia 
dlhodobej a udržateľnej priemyselnej 
budúcnosti pre Európsku úniu je kľúčové 
zamerať sa na zlepšovanie zručností a 
podnikateľských kapacít občanov EÚ ako 
silnej formy podpory ich účasti na trhu 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
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Odsek 3 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3c. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala vplyv závislosti Európy od 
dovozu z tretích krajín, najmä krajín, v 
ktorých má štát významný vplyv na trh, a 
aby predložila opatrenia na riešenie 
akéhokoľvek narušenia globálnych 
hodnotových reťazcov, najmä 
prostredníctvom zvýšenej koordinácie EÚ 
a strategických globálnych partnerstiev;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Podnadpis 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Prvá fáza – obnova Priemyselná obnova a investovanie do 
budúcnosti

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Podnadpis 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Prvá fáza – obnova Prvá fáza – rýchla obnova

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 171
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze nepovedie k trvalým 
narušeniam jednotného trhu;

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity do inak solventných 
podnikov, kde je to naliehavo potrebné; 
vyzýva však Komisiu, aby zabezpečila, že 
pomoc poskytnutá v núdzovej fáze naruší 
hospodársku súťaž ani nepovedie k 
nedostatku efektívnej hospodárskej 
súťaže na jednotnom trhu; okrem toho 
odporúča revíziu pravidiel EÚ týkajúcich 
sa štátnej pomoci s cieľom poskytnúť 
členským štátom potrebnú flexibilitu na 
cielenú podporu pri podnecovaní 
priemyselnej dekarbonizácie a 
digitalizácie a dôkladne analyzovať 
možné narušenie hospodárskej súťaže 
vyplývajúce zo štátnej pomoci 
pochádzajúcej z krajín mimo EÚ a jeho 
potenciálny vplyv na 
konkurencieschopnosť podnikov EÚ; 
nabáda Komisiu, aby zaviedla systém 
podávania správ o spôsobe, akým 
zahraničný protekcionizmus ovplyvňuje 
priemysel EÚ, a pravidelného 
posudzovania konkurencieschopnosti 
priemyselných odvetví EÚ v porovnaní s 
hlavnými konkurentmi Európy a aby 
konala rýchlo, ak sú potrebné úpravy 
pravidiel EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
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Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze nepovedie k trvalým 
narušeniam jednotného trhu;

4. víta mimoriadne finančné 
prostriedky poskytnuté z rámca pre 
opatrenia štátnej pomoci na podporu 
podnikov a pracovníkov pri prekonávaní 
hospodárskych dôsledkov pandémie; 
vyzýva Komisiu, aby stanovila spoločné 
minimálne normy s cieľom spresniť 
požiadavky pre spoločnosti, ktoré 
dostávajú finančnú pomoc, aby boli v 
súlade s kritériami ESG a daňovou 
transparentnosťou, aby sa zabránilo 
rôznym vnútroštátnym kritériám, ktoré 
vedú k ďalším nezrovnalostiam, a ukázalo 
sa, ako sa získaná verejná podpora 
využíva na zosúladenie ich fungovania s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy a životného 
prostredia a s Parížskou dohodou; 
pripomína, že pomoc by sa mala 
poskytnúť len na pokrytie strát 
vzniknutých v dôsledku pandémie 
COVID-19; zdôrazňuje, že štátna pomoc 
by sa mala poskytovať len spoločnostiam, 
ktoré čelia bezprostredným účinkom 
pandémie COVID-19, a nie tým, ktoré 
neboli finančne zdravé už pred krízou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru, 
Susana Solís Pérez, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 4. víta opatrenia, ktoré prijala Únia 
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štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze nepovedie k trvalým 
narušeniam jednotného trhu;

na riešenie krízy súvisiacej s COVID-19, 
injekciu likvidity zo strany ECB, 
zmiernenie pravidiel Paktu stability, 
zvýšenie kapitálu EIB pre MSP a 
iniciatívu SURE s cieľom pomôcť 
členským štátom financovať krátkodobé 
dohody o pracovných podmienkach, 
zachovať zamestnanosť a chrániť 
pracovníkov; víta dočasný rámec pre 
opatrenia štátnej pomoci ako spôsob 
rýchleho presunu likvidity tam, kde je to 
naliehavo potrebné; vyzýva však Komisiu, 
aby zabezpečila, že pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze je opodstatnená dôsledkami 
pandémie, nepovedie k trvalým 
narušeniam jednotného trhu a že sa 
nezanedbá žiadne strategické odvetvie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze nepovedie k trvalým 
narušeniam jednotného trhu;

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze nepovedie k trvalým 
narušeniam jednotného trhu; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala svoju politiku 
štátnej pomoci na základe posúdenia 
vplyvu na konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu a výslovne uznala 
globálnu konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu ako cieľ 
spoločného záujmu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 175
Marek Paweł Balt

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze nepovedie k trvalým 
narušeniam jednotného trhu;

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze nepovedie k trvalým 
narušeniam jednotného trhu; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala svoju politiku 
štátnej pomoci a pripojila hodnotenie 
narušení na celosvetovej úrovni, ktoré má 
vplyv na konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze nepovedie k trvalým 
narušeniam jednotného trhu;

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze nepovedie k trvalým 
narušeniam jednotného trhu; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala svoju politiku 
štátnej pomoci a pripojila hodnotenie 
narušení na celosvetovej úrovni, ktoré má 
vplyv na konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 177
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze nepovedie k trvalým 
narušeniam jednotného trhu;

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze nepovedie k trvalým 
narušeniam jednotného trhu ani k 
výdavkom, ktoré by boli v rozpore s 
európskou zelenou dohodou a celkovými 
cieľmi Únie v oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze nepovedie k trvalým 
narušeniam jednotného trhu;

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, aby pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze bola odôvodnená 
dôsledkami pandémie, že nepovedie k 
trvalým narušeniam jednotného trhu a že 
sa neprehliadne žiadny strategický sektor;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 179
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
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Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Romana 
Jerković

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze nepovedie k trvalým 
narušeniam jednotného trhu;

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze nepovedie k trvalým 
narušeniam jednotného trhu ani nevytvorí 
nerovnosti medzi priemyselnými podnikmi 
z rôznych členských štátov:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze nepovedie k trvalým 
narušeniam jednotného trhu;

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze nepovedie k trvalým 
narušeniam jednotného trhu a že 
uvoľnenie pravidiel štátnej pomoci je 
časovo obmedzené a postupne sa pravidlá 
opäť sprísnia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
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Gianna Gancia

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze nepovedie k trvalým 
narušeniam jednotného trhu;

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že prekonanie fragmentácie 
jednotného trhu ako dôsledku samotnej 
povahy pomoci poskytnutej v núdzovej 
fáze bude krátkodobou i strednodobou 
prioritou;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 182
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze nepovedie k trvalým 
narušeniam jednotného trhu;

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze neposilní trvalé narušenia 
jednotného trhu ani nerovnosti na ňom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze nepovedie k trvalým 
narušeniam jednotného trhu;

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci ako spôsob rýchleho 
presunu likvidity tam, kde je to naliehavo 
potrebné; vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že pomoc poskytnutá v 
núdzovej fáze nepovedie k trvalým 
narušeniam vnútorného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
pravidlá štátnej pomoci, najmä všeobecné 
nariadenie o skupinových výnimkách a 
usmernenia o štátnej pomoci na ochranu 
životného prostredia a energetiku, aby 
boli v úplnom súlade s cieľmi EÚ v 
oblasti znižovania emisií skleníkových 
plynov a ochrany životného prostredia a 
aby sa ukončilo poskytovanie dotácií na 
fosílne palivá vrátane skrytej pomoci 
poskytovanej na fosílne palivá, ako je 
napríklad kompenzácia uviaznutých aktív 
alebo investície do infraštruktúry vrátane 
rozširovania letísk; trvá na ich 
uplatňovaní v procese schvaľovania 
prvkov štátnej pomoci v balíkoch 
členských štátov na podporu obnovy, aby 
sa zabezpečil ich súlad s európskou 
zelenou dohodou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
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Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Romana 
Jerković

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že Únia a členské štáty 
musia byť jednotné s cieľom podporiť 
postavenie európskeho priemyslu vo svete 
a vytvoriť širokú konkurencieschopnú 
priemyselnú základňu v súlade s cieľom 
klimatickej neutrality do roku 2050; 
zdôrazňuje, že vytváranie kvalitných 
pracovných miest, sociálna ochrana, 
dobre fungujúce verejné služby a právny 
štát zohrávajú v tejto súvislosti dôležitú 
úlohu pre prosperujúce priemyselné 
činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. víta návrh Komisie na vytvorenie 
nového nástroja obnovy Next Generation 
EU vo výške 750 miliárd EUR; žiada 
ambiciózny a silnejší dlhodobý rozpočet 
EÚ na roky 2021 – 2027 so zreteľom na 
uznesenie Európskeho parlamentu o 
novom viacročnom finančnom rámci, 
vlastných zdrojoch a pláne obnovy 
(2020/2631(RSP));

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 187
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že núdzové opatrenia 
verejnej podpory sú nezlučiteľné s 
využívaním daňových rajov a vyplácaním 
dividend akcionárom a musia byť v 
súlade s prísnymi environmentálnymi a 
sociálnymi podmienkami, medzi ktoré 
patrí ochrana pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. víta skutočnosť, že Komisia 
identifikovala 14 ekosystémov a 
inkluzívny prístup spájania všetkých 
aktérov pôsobiacich v hodnotovom reťazci 
s cieľom podporiť vedúce postavenie 
Európy v strategických odvetviach a 
konkurencieschopnosť na celosvetovej 
scéne; zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť, aby MSP prosperovali v rámci 
každého ekosystému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
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Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 4 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4c. víta posilnený program InvestEU s 
jeho novým nástrojom pre strategické 
investície, ktoré by mali zohrávať 
kľúčovú úlohu v prvej fáze obnovy na 
dosiahnutie strategickej autonómie EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že hospodárske 
programy, ktoré jednotlivé členské štáty 
zaviedli s cieľom pomôcť MSP a 
spoločnostiam vyrovnať sa s krátkodobou 
krízou likvidity, sú užitočné, ale zvýšia 
úroveň dlhu týchto podnikov; v tejto 
súvislosti preto vyzýva Komisiu, aby 
podporila obnovu prostredníctvom 
fiškálnych schém, ktoré uprednostnia 
vlastný kapitál pred zadlžením a granty 
pred úvermi a/alebo zárukami;

5. domnieva sa, že hospodárske 
programy, ktoré jednotlivé členské štáty 
zaviedli s cieľom pomôcť MSP a 
spoločnostiam vyrovnať sa s krátkodobou 
krízou likvidity, sú užitočné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že hospodárske 
programy, ktoré jednotlivé členské štáty 
zaviedli s cieľom pomôcť MSP a 
spoločnostiam vyrovnať sa s krátkodobou 
krízou likvidity, sú užitočné, ale zvýšia 
úroveň dlhu týchto podnikov; v tejto 
súvislosti preto vyzýva Komisiu, aby 
podporila obnovu prostredníctvom 
fiškálnych schém, ktoré uprednostnia 
vlastný kapitál pred zadlžením a granty 
pred úvermi a/alebo zárukami;

5. domnieva sa, že hospodárske 
programy, ktoré jednotlivé členské štáty 
zaviedli s cieľom pomôcť MSP a 
spoločnostiam vyrovnať sa s krátkodobou 
krízou likvidity, sú užitočné, ale zvýšia 
úroveň dlhu týchto podnikov; v tejto 
súvislosti preto vyzýva Komisiu, aby 
podporila obnovu prostredníctvom 
fiškálnych schém, ktoré sa viac 
zameriavajú na granty ako na pôžičky 
a/alebo záruky;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 192
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že hospodárske 
programy, ktoré jednotlivé členské štáty 
zaviedli s cieľom pomôcť MSP a 
spoločnostiam vyrovnať sa s krátkodobou 
krízou likvidity, sú užitočné, ale zvýšia 
úroveň dlhu týchto podnikov; v tejto 
súvislosti preto vyzýva Komisiu, aby 
podporila obnovu prostredníctvom 
fiškálnych schém, ktoré uprednostnia 
vlastný kapitál pred zadlžením a granty 
pred úvermi a/alebo zárukami;

5. domnieva sa, že hospodárske 
programy, ktoré jednotlivé členské štáty 
zaviedli s cieľom pomôcť MSP a 
spoločnostiam vyrovnať sa s krátkodobou 
krízou likvidity, sú užitočné, ale zvýšia 
úroveň dlhu týchto podnikov a oslabia ich 
ekonomiky; v tejto súvislosti preto vyzýva 
Komisiu, aby podporila obnovu 
prostredníctvom fiškálnych schém, ktoré 
uprednostnia vlastný kapitál pred 
zadlžením a granty pred úvermi a/alebo 
zárukami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Gianna Gancia

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že hospodárske 
programy, ktoré jednotlivé členské štáty 
zaviedli s cieľom pomôcť MSP a 
spoločnostiam vyrovnať sa s krátkodobou 
krízou likvidity, sú užitočné, ale zvýšia 
úroveň dlhu týchto podnikov; v tejto 
súvislosti preto vyzýva Komisiu, aby 
podporila obnovu prostredníctvom 
fiškálnych schém, ktoré uprednostnia 
vlastný kapitál pred zadlžením a granty 
pred úvermi a/alebo zárukami;

5. domnieva sa, že hospodárske 
programy, ktoré jednotlivé členské štáty 
zaviedli s cieľom pomôcť MSP a 
spoločnostiam vyrovnať sa s krátkodobou 
krízou likvidity, sú užitočné, ale zvýšia 
úroveň dlhu týchto podnikov; v tejto 
súvislosti preto vyzýva Komisiu, aby 
podporila obnovu prostredníctvom 
fiškálnych schém, ktoré uprednostnia 
vlastný kapitál pred zadlžením a organický 
systém grantov pred úvermi a/alebo 
zárukami;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 194
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že hospodárske 
programy, ktoré jednotlivé členské štáty 
zaviedli s cieľom pomôcť MSP a 
spoločnostiam vyrovnať sa s krátkodobou 
krízou likvidity, sú užitočné, ale zvýšia 
úroveň dlhu týchto podnikov; v tejto 
súvislosti preto vyzýva Komisiu, aby 
podporila obnovu prostredníctvom 
fiškálnych schém, ktoré uprednostnia 
vlastný kapitál pred zadlžením a granty 
pred úvermi a/alebo zárukami;

5. domnieva sa, že hospodárske 
programy, ktoré jednotlivé členské štáty 
zaviedli s cieľom pomôcť MSP, 
začínajúcim podnikom a spoločnostiam 
vyrovnať sa s krátkodobou krízou likvidity, 
sú užitočné, ale zvýšia úroveň dlhu týchto 
podnikov; v tejto súvislosti preto vyzýva 
Komisiu, aby podporila obnovu 
prostredníctvom fiškálnych schém, ktoré 
uprednostnia vlastný kapitál pred 
zadlžením a granty pred úvermi a/alebo 
zárukami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že hospodárske 
programy, ktoré jednotlivé členské štáty 
zaviedli s cieľom pomôcť MSP a 
spoločnostiam vyrovnať sa s krátkodobou 
krízou likvidity, sú užitočné, ale zvýšia 
úroveň dlhu týchto podnikov; v tejto 
súvislosti preto vyzýva Komisiu, aby 
podporila obnovu prostredníctvom 
fiškálnych schém, ktoré uprednostnia 
vlastný kapitál pred zadlžením a granty 
pred úvermi a/alebo zárukami;

5. domnieva sa, že hospodárske 
programy, ktoré jednotlivé členské štáty 
zaviedli s cieľom pomôcť MSP a 
spoločnostiam vyrovnať sa s krátkodobou 
krízou likvidity, sú užitočné, ale zvýšia 
úroveň dlhu týchto podnikov; v tejto 
súvislosti preto vyzýva Komisiu, aby 
podporila obnovu prostredníctvom 
návrhov, ktoré uprednostnia vlastný kapitál 
pred zadlžením a granty pred úvermi 
a/alebo zárukami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas 
Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že hospodárske 
programy, ktoré jednotlivé členské štáty 
zaviedli s cieľom pomôcť MSP a 
spoločnostiam vyrovnať sa s krátkodobou 
krízou likvidity, sú užitočné, ale zvýšia 
úroveň dlhu týchto podnikov; v tejto 
súvislosti preto vyzýva Komisiu, aby 
podporila obnovu prostredníctvom 
fiškálnych schém, ktoré uprednostnia 
vlastný kapitál pred zadlžením a granty 
pred úvermi a/alebo zárukami;

5. domnieva sa, že hospodárske 
programy, ktoré jednotlivé členské štáty 
zaviedli s cieľom pomôcť MSP a 
spoločnostiam vyrovnať sa s krátkodobou 
krízou likvidity, sú užitočné, ale v 
niektorých prípadoch môžu zvýšiť úroveň 
dlhu týchto podnikov; v tejto súvislosti 
preto vyzýva Komisiu, aby okrem 
plánovaných opatrení podporila obnovu 
prostredníctvom regulačného 
zjednodušenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 197
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že existujú špecifické 
atribúty, vďaka ktorým je prechod na 
hospodárstvo s nulovými emisiami 
skleníkových plynov obzvlášť vhodné na 
opatrenia obnovy, ktorých cieľom je 
rýchlo zvýšiť dopyt spotrebiteľov a 
zamestnanosť; zdôrazňuje, že dôkazy 
svedčia o tom, že ekologické udržateľné 
projekty vytvárajú viac pracovných miest, 
prinášajú vyššie krátkodobé výnosy na 
euro a vedú k vyšším dlhodobým úsporám 
nákladov v porovnaní s tradičnými 
fiškálnymi stimulmi, pretože sa rýchlo 
rozvíjajú, keďže technológie sú ľahko 
dostupné (napr. obnoviteľné zdroje 
energie), majú tendenciu zapojiť MSP a 
podporovať miestne ekonomiky 
prostredníctvom výrazného vplyvu na 
zamestnanosť, takže rýchlo zvýšia 
disponibilný príjem spotrebiteľov (napr. 
energetická efektívnosť), a sú menej 
vystavené vonkajším otrasom, čím 
prispievajú k odolnejšej sociálnej a 
hospodárskej obnove; zdôrazňuje, že 
pojem „zelený“ sa má vymedziť v súlade s 
taxonómiou EÚ, pričom všetky finančné 
prostriedky by sa mali zosúladiť so 
zásadami Parížskej dohody a s jej cieľom 
obmedziť otepľovanie na 1,5 °C a 
zabezpečiť, aby nedošlo k žiadnemu 
významnému poškodeniu 
environmentálnych ani sociálnych cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Carlo Calenda
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Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. (nový odsek) domnieva sa, že 
obnova EÚ by mala prispieť k odolnejšej, 
udržateľnejšej a spravodlivejšej Európe; 
nabáda Komisiu, aby zaviedla opatrenia 
na posudzovanie rizík a podporovala 
investície do MSP zamerané na posilnenie 
schopnosti spoločností riešiť 
nepredvídané udalosti, na postavenie sa 
prípadným budúcim krízam a ich 
zvládanie, na budovanie odolnejších 
spoločností a zabezpečenie kontinuity 
podnikania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, Romana Jerković

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. okrem toho zdôrazňuje, že núdzová 
pomoc v dôsledku krízovej situácie, ako je 
pandémia COVID-19, by sa mala 
poskytovať len podnikom, ktoré 
rešpektujú platné kolektívne zmluvy, a 
spoločnostiam, ktoré neodkupujú akcie 
späť, nevyplácajú dividendy akcionárom 
a nepriznávajú bonusy výkonným 
pracovníkom a ktoré nie sú registrované v 
daňových rajoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Tom Berendsen
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v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, 
Hildegard Bentele, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že je dôležité pochopiť 
dynamiku medzi plánom obnovy, našimi 
ambíciami v oblasti klímy a digitálnych 
technológií a účinnou priemyselnou 
stratégiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že je dôležité pochopiť 
dynamiku medzi plánom obnovy, našimi 
ambíciami v oblasti klímy a digitálnych 
technológií a účinnou priemyselnou 
stratégiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 6. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
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obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu;

stratégiu na presun, prípadne 
premiestnenie priemyselných odvetví v 
Európe podľa ich strategického významu 
a z hľadiska klimatickej neutrality na 
skrátenie a diverzifikáciu dodávateľských 
reťazcov a zabránenie zbytočným emisiám 
skleníkových plynov; okrem toho vyzýva 
Komisiu, aby zaujala rozhodnejší postoj k 
predátorskému nadobúdaniu aktív štátom 
vlastnenými podnikmi a štátnymi fondmi a 
k nekalej globálnej hospodárskej súťaži, 
ku ktorej dochádza napríklad v dôsledku 
zanedbávania pracovných noriem, 
zdravotných a bezpečnostných 
požiadaviek, ako aj v dôsledku 
neodôvodnenej štátnej pomoci v tretích 
krajinách s cieľom znížiť výrobné 
náklady, ktoré nie sú v súlade s cieľmi 
Parížskej dohody, cieľmi udržateľného 
rozvoja ani úsilím o zmiernenie vplyvu 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
zastáva názor, že v tejto súvislosti by Únia 
mala zaviesť dočasný systém nástrojov na 
ochranu obchodu; podporuje posilnenie 
multilaterálneho obchodného systému 
založeného na pravidlách, ktorý sa musí 
zosúladiť s celosvetovým úsilím 
o zastavenie zmeny klímy a straty 
biodiverzity a zabránenie silným 
medzinárodným aktérom, aby zneužívali 
svoju trhovú silu; vyzýva Komisiu, aby 
pokračovala vo svojom programe 
diplomacie v záujme zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu;

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na pritiahnutie 
priemyselných odvetví do Európy na 
posilnenie a podporu premiestňovania a 
diverzifikácie európskych priemyselných 
odvetví v strategických odvetviach, ako je 
výroba energie z obnoviteľných zdrojov a 
farmaceutické výrobky, ktoré už nie sú 
odolné; zdôrazňuje význam európskych 
priemyselných odvetví pri zabezpečovaní 
dôstojnej životnej úrovne pre svojich 
občanov a pri dosahovaní rastu a obnovy; 
hoci uznáva, že európske spoločnosti sú 
hlboko integrované do globálnych 
hodnotových reťazcov, ako aj to, že 
nepretržitý prístup ku globálnym 
hodnotovým reťazcom je kľúčový pre 
európsku priemyselnú 
konkurencieschopnosť; v tejto súvislosti 
okrem toho vyzýva Komisiu, aby sa 
zasadzovala za otvorený cezhraničný 
obchod založený na pravidlách a aby 
zlepšila prístup európskych spoločností na 
medzinárodné trhy a zároveň prevzala 
vedúcu úlohu pri podpore digitálneho 
obchodu na celom svete; a aby zaujala 
rozhodnejší postoj k nekalej globálnej 
hospodárskej súťaži a predátorskému 
nadobúdaniu aktív štátom vlastnenými 
podnikmi a štátnymi fondmi; zastáva 
názor, že v tejto súvislosti by Únia mala 
posilniť existujúci systém nástrojov na 
ochranu obchodu a podľa potreby 
používať nástroje politiky hospodárskej 
súťaže voči spoločnostiam v tretích 
krajinách; vyzýva preto Komisiu, aby 
okamžite navrhla dočasný zákaz 
zahraničného prevzatia európskych 
spoločností zo strany štátnych podnikov 
alebo spoločností spojených s vládou z 
tretích krajín v strategických odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
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Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu;

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na pritiahnutie 
priemyselných odvetví do Európy na 
zvýšenie a premiestnenie priemyselnej 
výroby v strategických odvetviach; v tejto 
súvislosti podporuje využívanie stimulov, 
ako je požiadavka nákupu vyššej úrovne 
miestnych (EÚ/EHP) výrobkov z odvetví, 
ktoré dočasne dostávajú pomoc, a 
zavedenie nových podmienok pre prístup k 
financovaniu; okrem toho vyzýva 
Komisiu, aby posúdila uskutočniteľnosť 
vytvorenia strategických zásob určitých 
kritických výrobkov a aby zaujala 
rozhodnejší postoj k nekalej globálnej 
hospodárskej súťaži a predátorskému 
nadobúdaniu aktív, ktoré priamo alebo 
nepriamo podporujú štáty a štátne fondy; 
zastáva názor, že v tejto súvislosti by Únia 
mala zaviesť dočasný systém nástrojov na 
ochranu obchodu a zároveň by sa mala 
venovať dlhodobejším úvahám o 
reciprocite v prístupe na trh a 
bezodkladne posilniť rámec EÚ pre 
kontrolu zahraničných investícií; víta 
Bielu knihu Komisie o vytvorení 
rovnakých podmienok v oblasti 
zahraničných subvencií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Nicola Danti, Katalin Cseh

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu;

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; v tejto súvislosti vyzýva na 
výrazné posilnenie a rýchle prijatie 
nariadenia 654/2014 (nariadenie o 
presadzovaní), zdôrazňuje, že ide o 
dôležitý nástroj na ochranu záujmov Únie, 
keď tretie krajiny prijmú nezákonné 
opatrenia, ktoré negatívne ovplyvňujú 
naše podniky; víta Bielu knihu o vytvorení 
rovnakých podmienok v oblasti 
zahraničných subvencií a vyzýva Komisiu, 
aby predložila vhodné návrhy právnych 
nástrojov na riešenie ničivých účinkov na 
jednotný trh, a to aj v rámci postupov 
verejného obstarávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu;

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na dosiahnutie 
postupu pri inteligentnom presune 
podnikov EÚ v strategických odvetviach s 
cieľom znížiť závislosť a zraniteľnosť 
strategických dodávateľských reťazcov a 
infraštruktúr; zastáva názor, že takýto 
presun môže predstavovať príležitosť pre 
najodľahlejšie a menej industrializované 
regióny EÚ; v tejto súvislosti žiada 
Komisiu, aby vytvorila spoločný rezervný 
fond pre kritické a strategické produkty a 
aby zaujala rozhodnejší postoj k nekalej 
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globálnej hospodárskej súťaži a 
predátorskému nadobúdaniu aktív štátom 
vlastnenými podnikmi a štátnymi fondmi; 
zastáva názor, že v tejto súvislosti by Únia 
mala zaviesť dočasný systém nástrojov na 
ochranu obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu;

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula konkrétne opatrenia na 
podporu presunu priemyselných odvetví v 
Európe a premiestnenie priemyselnej 
výroby v strategických odvetviach; okrem 
toho vyzýva Komisiu, aby zaujala 
rozhodnejší postoj k nekalej globálnej 
hospodárskej súťaži a predátorskému 
nadobúdaniu aktív štátom vlastnenými 
podnikmi a štátnymi fondmi; vyzýva Radu, 
aby pokročila v rokovaniach o nástrojoch 
medzinárodného obstarávania, ktoré 
zabezpečujú reciprocitu a vzájomné 
normy; zastáva názor, že na systematické 
riešenie nekalých praktík dumpingu a 
dotácií by Únia mala účinnejšie využívať 
opatrenia nástroja na ochranu obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu;

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
hlavných a strategických odvetviach; 
okrem toho vyzýva Komisiu, aby zaujala 
rozhodnejší postoj k nekalej globálnej 
hospodárskej súťaži a predátorskému 
nadobúdaniu aktív štátom vlastnenými 
podnikmi a štátnymi fondmi; zastáva 
názor, že v tejto súvislosti by Únia mala 
zaviesť dočasný systém nástrojov na 
ochranu obchodu prostredníctvom 
zvýšenia ciel na výrobky, ktoré sa 
považujú za nevyhnutné v záujme podpory 
európskej výroby, ako aj podpory iných 
možných prostriedkov, ktoré nie sú 
tradičnými nástrojmi na podporu 
priemyslu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu;

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach, čím sa umožní 
rozvoj symbiózy medzi odvetviami pre 
efektívny obehový priemysel EÚ; aby 
umožnila väčšiu mieru transformácie a 
lepšie zabezpečila účinnejšie využívanie 
zdrojov a celkové zníženie ich využívania; 
okrem toho vyzýva Komisiu, aby zaujala 
rozhodnejší postoj k nekalej globálnej 
hospodárskej súťaži a predátorskému 
nadobúdaniu aktív štátom vlastnenými 
podnikmi a štátnymi fondmi; zastáva 
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názor, že v tejto súvislosti by Únia mala 
zaviesť dočasný systém nástrojov na 
ochranu obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu;

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; zdôrazňuje, že je 
dôležité zabezpečiť v EÚ v krízových 
situáciách v budúcnosti dostatočnú a 
nepretržitú výrobu strategických tovarov, 
ako je lekárske vybavenie a zdravotnícke 
pomôcky; okrem toho vyzýva Komisiu, 
aby zaujala rozhodnejší postoj k nekalej 
globálnej hospodárskej súťaži a 
predátorskému nadobúdaniu aktív štátom 
vlastnenými podnikmi a štátnymi fondmi; 
zastáva názor, že v tejto súvislosti by Únia 
mala zaviesť dočasný systém nástrojov na 
ochranu obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
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premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu;

premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach vrátane 
finálnych výrobkov a výrobkov, ktoré ešte 
nie sú finálne; zdôrazňuje, že pre 
priemyselnú závislosť od tretích krajín sa 
Európska únia ocitá v slabej pozícii na to, 
aby mohla čeliť neočakávaným situáciám; 
okrem toho vyzýva Komisiu, aby zaujala 
rozhodnejší postoj k nekalej globálnej 
hospodárskej súťaži a predátorskému 
nadobúdaniu aktív štátom vlastnenými 
podnikmi a štátnymi fondmi; zastáva 
názor, že v tejto súvislosti by Únia mala 
zaviesť dočasný systém nástrojov na 
ochranu obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu;

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
podnikmi, ktoré sú priamo alebo 
nepriamo podporované štátom, a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu pri 
dlhodobejšom posudzovaní reciprocity pri 
prístupe na trh;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 213
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Izaskun Bilbao Barandica

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe 
a premiestnenie priemyselnej výroby 
v strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu;

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe 
a premiestnenie priemyselnej výroby 
v strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu s cieľom 
vybaviť nimi strategické odvetvia, ktoré 
svojou povahou nepodliehajú 
antidumpingovým pravidlám a nástrojom 
WTO;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 214
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu 
aktív štátom vlastnenými podnikmi a 
štátnymi fondmi; zastáva názor, že v tejto 
súvislosti by Únia mala zaviesť dočasný 
systém nástrojov na ochranu obchodu;

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
zaručenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach, ako sú lieky 
alebo zdravotnícke pomôcky, a to aj 
prostredníctvom iniciatív verejného 
sektora;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu;

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na posilnenie 
európskych priemyselných odvetví v 
Európe a na celom svete a premiestnenie 
priemyselnej výroby v strategických 
odvetviach, ktoré ešte nie sú odolné alebo 
nemajú globálne vedúce postavenie, a to v 
súlade s WTO; okrem toho vyzýva 
Komisiu, aby zaujala rozhodnejší postoj k 
nekalej globálnej hospodárskej súťaži a 
predátorskému nadobúdaniu aktív štátom 
vlastnenými podnikmi a štátnymi fondmi; 
zastáva názor, že v tejto súvislosti by Únia 
mala zaviesť dočasný systém nástrojov na 
ochranu obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Romana 
Jerković

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
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súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu;

súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu, a to aj s 
cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na 
európskom jednotnom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda, Dan Nica

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu;

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe, na ďalšie 
posilnenie strategických európskych trhov 
and hodnotových reťazcov a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Gianna Gancia

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
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obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu;

obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi pod podmienkou, že nedôjde k 
porušeniu zásad voľného trhu; zastáva 
názor, že v tejto súvislosti by Únia mala 
zaviesť dočasný systém nástrojov na 
ochranu obchodu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 219
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Tsvetelina 
Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu;

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby a 
kľúčových hodnotových reťazcov v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Gianna Gancia

Návrh uznesenia
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Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
premiestnenie priemyselnej výroby v 
strategických odvetviach; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby zaujala rozhodnejší 
postoj k nekalej globálnej hospodárskej 
súťaži a predátorskému nadobúdaniu aktív 
štátom vlastnenými podnikmi a štátnymi 
fondmi; zastáva názor, že v tejto súvislosti 
by Únia mala zaviesť dočasný systém 
nástrojov na ochranu obchodu;

6. vyzýva Komisiu, aby do plánu 
obnovy zahrnula stratégiu na presun 
priemyselných odvetví v Európe a 
vymedzila, ktoré odvetvia považuje za 
strategické; okrem toho vyzýva Komisiu, 
aby zaujala rozhodnejší postoj k nekalej 
globálnej hospodárskej súťaži a 
predátorskému nadobúdaniu aktív štátom 
vlastnenými podnikmi a štátnymi fondmi; 
zastáva názor, že v tejto súvislosti by Únia 
mala zaviesť dočasný systém nástrojov na 
ochranu obchodu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 221
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 6 – písmeno a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

a) vyzýva Komisiu, aby navrhla 
primeranú reakciu na posilnenie 
jednotného trhu vzhľadom na jeho 
potenciál posilniť európsky priemysel; 
okrem toho zdôrazňuje potrebu riešiť 
možné sociálne reakcie a rozvíjať 
koncepcie a nápady, ktorými by sa dalo 
reagovať na výzvy, ktorým čelíme, ako sú 
napríklad pracovné miesta, ktoré zaniknú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Łukasz Kohut

Návrh uznesenia
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Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že európske 
priemyselné odvetvia pôsobia v rámci 
komplexných, viacvrstvových globálnych 
dodávateľských reťazcov, ktorých riadne 
fungovanie si vyžaduje predvídateľné, 
efektívne a spravodlivé obchodné 
prostredie; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby presadzovanie európskej 
strategickej autonómie prispievalo k 
tomuto medzinárodnému obchodnému 
prostrediu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby zvážili vytvorenie ekosystému 
spolupráce medzi členskými štátmi, ktorý 
umožní uprednostniť vnútroštátne a 
európske spoločnosti, ktoré udržiavajú 
svoje ústredie, výrobu a pracovné miesta v 
rámci Únie v rámci verejných zákaziek;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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6a. zdôrazňuje, že je dôležité, aby Únia 
udržiavala bezpečné dodávky liekov a 
zdravotníckeho vybavenia; pripomína, že 
76,6 % účinných farmaceutických látok 
pre patentované výrobky už pochádza 
z Európy, pričom 11,9 % z USA a len 9 % 
z Ázie (vrátane Japonska a Južnej Kórey);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že európsku 
konkurencieschopnosť určuje v prvom 
rade všeobecné podnikateľské prostredie v 
EÚ, a preto žiada, aby sa pokračovalo v 
úsilí o posilnenie podnikateľského 
prostredia pre MSP, ako aj pre strategické 
odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali podnikanie vo svojich 
programoch odbornej prípravy a 
vzdelávania, ako aj opatrenia na podporu 
kreativity a inovácií potrebných na 
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riešenie súčasnej neistej situácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. žiada Komisiu, aby zvážila 
navrhnutie spôsobov, ako zabezpečiť 
väčšiu odolnosť jej siete dodávateľského 
reťazca, a aby zaviedla plán na 
zmiernenie rizika nedostatku liekov s 
cieľom zvládnuť všetky zraniteľné miesta 
dodávateľského reťazca zameraného na 
kritické lieky a riziká, ktoré mu hrozia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva Komisiu, aby na svojom 
území zachovala aktívny farmaceutický 
priemysel založený na výskume, pričom 
zohľadní skutočnosti, že EÚ zostáva 
zďaleka prvým regiónom v oblasti výroby 
účinných farmaceutických látok 
patentovaných liekov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 229
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh v 
strategických odvetviach a zablokovať 
akvizície a priame zahraničné investície, 
ktoré by mohli ešte viac zvýšiť jej 
závislosť od zahraničných síl;

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh v 
strategických odvetviach a zablokovať 
akvizície a priame zahraničné investície, 
ktoré by mohli ešte viac zvýšiť jej 
závislosť od zahraničných síl; vyzýva 
Komisiu, aby pozorne sledovala 
vykonávanie nariadenia o preverovaní 
priamych zahraničných investícií a 
poskytla pri ňom potrebnú pomoc s 
cieľom chrániť prístup k strategickým 
odvetviam, infraštruktúre, ku kľúčovým 
podporným technológiám alebo 
k akýmkoľvek iným aktívam v záujme 
bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti a 
aby chránila konkurencieschopnosť na 
európskom jednotnom trhu; víta Bielu 
knihu o vytvorení rovnakých podmienok v 
oblasti zahraničných subvencií a vyzýva 
Komisiu, aby predložila legislatívny návrh 
s cieľom zabrániť neprospešným 
akvizíciám zo strany spoločností z tretích 
krajín, ktoré výrazne dotujú ich vlády, a 
aby sa zaoberala rušivým vplyvom 
vyvolaným v rámci jednotného trhu; žiada 
o urýchlené prijatie nariadenia 
č. 654/2014 (nariadenie o presadzovaní);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek
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Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh v 
strategických odvetviach a zablokovať 
akvizície a priame zahraničné investície, 
ktoré by mohli ešte viac zvýšiť jej 
závislosť od zahraničných síl;

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala investovať do výskumu 
a inovácií, a to tak do projektov 
digitalizácie, ako aj do zelených projektov 
vrátane okrem iného prepojených 
dopravných, energetických, digitálnych a 
vodných infraštruktúr, ako aj chrániť 
svoje strategické odvetvia posilnením 
opatrení na hľadanie a konečné 
zablokovanie akvizícií a priamych 
zahraničných investícií v strategických 
odvetviach, ktoré by mohli ešte viac zvýšiť 
jej závislosť od zahraničných aktérov, ktorí 
nie sú spojencami, a systémových súperov, 
v prípade ktorých má štát významný vplyv 
na trhu; s cieľom znížiť správanie 
narúšajúce trh, ako je protekcionizmus a 
selektívne, diskriminačné výhody na 
jednotnom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Salvatore De Meo

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh v 
strategických odvetviach a zablokovať 
akvizície a priame zahraničné investície, 
ktoré by mohli ešte viac zvýšiť jej 
závislosť od zahraničných síl;

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala investovať do výskumu 
a inovácií, a to tak do projektov 
digitalizácie, ako aj do zelených projektov 
vrátane okrem iného prepojených 
dopravných, energetických, digitálnych a 
vodných infraštruktúr, ako aj chrániť 
svoje strategické odvetvia posilnením 
opatrení na hľadanie a konečné 
zablokovanie akvizícií a priamych 
zahraničných investícií v strategických 
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odvetviach, ktoré by mohli ešte viac zvýšiť 
jej závislosť od zahraničných aktérov, ktorí 
nie sú spojencami, a systémových súperov, 
v prípade ktorých má štát významný vplyv 
na trhu; s cieľom znížiť správanie 
narúšajúce trh, ako je protekcionizmus a 
ako voličský, diskriminačný prínos na 
jednotnom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh v 
strategických odvetviach a zablokovať 
akvizície a priame zahraničné investície, 
ktoré by mohli ešte viac zvýšiť jej 
závislosť od zahraničných síl;

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh v 
strategických odvetviach a zablokovať 
akvizície a priame zahraničné investície, 
ktoré by mohli ešte viac zvýšiť jej 
závislosť od zahraničných síl; v tejto 
súvislosti víta predloženie Bielej knihy o 
vytvorení rovnakých podmienok v oblasti 
zahraničných subvencií a naliehavo žiada 
Komisiu, aby čo najskôr predložila 
legislatívny návrh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus 
Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh v 

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy a po nej by Únia mala lepšie chrániť 
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strategických odvetviach a zablokovať 
akvizície a priame zahraničné investície, 
ktoré by mohli ešte viac zvýšiť jej 
závislosť od zahraničných síl;

svoj trh v strategických odvetviach, najmä 
obmedzením prístupu k určitému 
verejnému obstarávaniu a zavedením 
zásady uprednostňovania európskych 
výrobkov a európskych certifikácií pre 
vymedzené strategické odvetvia, a 
zablokovať akvizície a priame zahraničné 
investície, ktoré by mohli ešte viac zvýšiť 
jej závislosť od zahraničných síl;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Nicola Danti, Katalin Cseh

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh v 
strategických odvetviach a zablokovať 
akvizície a priame zahraničné investície, 
ktoré by mohli ešte viac zvýšiť jej 
závislosť od zahraničných síl;

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh v 
strategických odvetviach a zablokovať 
akvizície a priame zahraničné investície, 
ktoré by mohli ešte viac zvýšiť jej 
závislosť od zahraničných síl; víta 
usmernenia týkajúce sa rámca EÚ pre 
kontrolu priamych zahraničných investícií 
a vyzýva Komisiu, aby ho bezodkladne 
posilnila;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh v 
strategických odvetviach a zablokovať 

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh a 
podniky v strategických odvetviach a 
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akvizície a priame zahraničné investície, 
ktoré by mohli ešte viac zvýšiť jej 
závislosť od zahraničných síl;

zablokovať akvizície a priame a nepriame 
zahraničné investície  s cieľom zachovať 
európske pracovné miesta a know-how na 
každom konkrétnom území a zabrániť 
ďalšiemu zvyšovaniu jej závislosti od 
zahraničných síl;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, 
Łukasz Kohut

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh v 
strategických odvetviach a zablokovať 
akvizície a priame zahraničné investície, 
ktoré by mohli ešte viac zvýšiť jej 
závislosť od zahraničných síl;

7. zdôrazňuje, že v tejto kritickej fáze 
by Únia mala chrániť svoj trh v 
strategických odvetviach a zablokovať 
akvizície a priame zahraničné investície, 
ktoré by mohli ešte viac zvýšiť jej 
závislosť od zahraničných síl, a zároveň 
podporovať efektívnosť pri používaní 
energie a materiálov s cieľom znížiť 
závislosť od dovozu a zlepšiť odolnosť 
voči globálnym krízam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh v 
strategických odvetviach a zablokovať 
akvizície a priame zahraničné investície, 
ktoré by mohli ešte viac zvýšiť jej 

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh a 
hodnotové reťazce v strategických 
odvetviach v záujme dosiahnutia 
európskej strategickej autonómie, 



PE653.874v02-00 138/182 AM\1208889SK.docx

SK

závislosť od zahraničných síl; klimatickej neutrality a digitalizácie a 
zablokovať akvizície a priame zahraničné 
investície, ktoré by mohli ešte viac zvýšiť 
jej závislosť od zahraničných síl;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh v 
strategických odvetviach a zablokovať 
akvizície a priame zahraničné investície, 
ktoré by mohli ešte viac zvýšiť jej 
závislosť od zahraničných síl;

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh v 
strategických odvetviach a zablokovať 
akvizície a priame zahraničné investície, 
ktoré by mohli ešte viac zvýšiť jej 
závislosť od zahraničných síl; z tohto 
dôvodu je nevyhnutné vytvoriť minimálnu 
zásobu kľúčových strategických 
produktov pre Európsku úniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh v 
strategických odvetviach a zablokovať 
akvizície a priame zahraničné investície, 
ktoré by mohli ešte viac zvýšiť jej 
závislosť od zahraničných síl;

7. zdôrazňuje, že ak sa zvýšený počet 
trhov sústredí okolo málo aktérov, môže 
sa oslabiť prínos pre zákazníkov, inovácie 
a efektívnosť; vyzýva na nepretržité 
monitorovanie hospodárskej súťaže a 
dohľad nad ňou s cieľom zabezpečiť 
funkčné, dynamické a otvorené trhy, ktoré 
stimulujú investície;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh v 
strategických odvetviach a zablokovať 
akvizície a priame zahraničné investície, 
ktoré by mohli ešte viac zvýšiť jej 
závislosť od zahraničných síl;

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh v 
strategických odvetviach, ako sú 
zdravotnícke pomôcky, kybernetická 
bezpečnosť a výroba niklu a ocele, a v 
prípade potreby zablokovať akvizície a 
priame zahraničné investície, ktoré by 
mohli ešte viac zvýšiť jej závislosť od 
zahraničných síl;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Marek Paweł Balt

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh v 
strategických odvetviach a zablokovať 
akvizície a priame zahraničné investície, 
ktoré by mohli ešte viac zvýšiť jej 
závislosť od zahraničných síl;

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh v 
strategických odvetviach, najmä pokiaľ 
ide o strategické kovy, ako sú hliník a 
oceľ, a zablokovať akvizície a priame 
zahraničné investície, ktoré by mohli ešte 
viac zvýšiť jej závislosť od zahraničných 
síl;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
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Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh v 
strategických odvetviach a zablokovať 
akvizície a priame zahraničné investície, 
ktoré by mohli ešte viac zvýšiť jej 
závislosť od zahraničných síl;

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť a rozšíriť úlohu 
verejnej iniciatívy a investícií najmä v 
strategických odvetviach, ktoré sa 
považujú za príliš dôležité na to, aby sa 
prenechali trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh v 
strategických odvetviach a zablokovať 
akvizície a priame zahraničné investície, 
ktoré by mohli ešte viac zvýšiť jej 
závislosť od zahraničných síl;

7. zdôrazňuje, že počas tejto kritickej 
fázy by Únia mala chrániť svoj trh v 
strategických odvetviach blokovaním 
nepriateľských akvizícií a priamych 
zahraničných investícií, ktoré by mohli 
ešte viac zvýšiť jej závislosť od 
zahraničných síl;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 244
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že hlavnými nástrojmi 
na zabezpečenie náležitej európskej 
ochrany proti nekalej súťaži z tretích 
krajín by mali byť presadzovanie 
existujúcich obchodných dohôd, nástroje 
na ochranu obchodu, mechanizmus 
preverovania priamych zahraničných 
investícií; v tejto súvislosti víta zverejnenie 
Bielej knihy Komisie o vytvorení 
rovnakých podmienok v oblasti 
zahraničných subvencií, ktorou sa 
zabezpečia rovnaké podmienky na 
jednotnom trhu; zdôrazňuje, že tieto štyri 
nástroje môžu byť účinné, a navyše 
nenarušujú jednotný trh ani hospodársku 
súťaž v rámci EÚ, a preto by sa mali 
považovať za východiskový bod, ktorý je 
vhodnejší než iné metódy riešenia nekalej 
súťaže z tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. uznáva význam politiky 
hospodárskej súťaže Únie ako kľúčovej 
hnacej sily konkurencieschopnosti EÚ; 
žiada revíziu vymedzenia trhov s cieľom 
umožniť realistickejšie a dynamickejšie 
uplatňovanie pravidiel; ďalej zdôrazňuje 
potrebu zabezpečiť dostatočnú rýchlosť, 
transparentnosť a primeranosť v 
administratívnom a procedurálnom rámci 
konaní o hospodárskej súťaži EÚ, najmä 
pri kontrole koncentrácií v EÚ; 
zdôrazňuje význam účinnej politiky 
zhovievavosti pri porušeniach 
antitrustových pravidiel;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zachovali silný farmaceutický 
priemysel založený na výskume na území 
EÚ a aby sa vo svojich ďalších 
farmaceutických a priemyselných 
stratégiách zaoberali opatreniami 
zameranými na zabezpečenie toho, aby 
Európa „bola naďalej inovátorom a 
svetovým lídrom“, ako sa uvádza v 
poverovacom liste predsedníčky von der 
Leyenovej adresovanom komisárke pre 
zdravie Stelle Kyriakidesovej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva na rýchlu reformu 
európskej politiky hospodárskej súťaže s 
cieľom umožniť vytvorenie vedúcich 
predstaviteľov Európy na svetovom trhu; 
považuje za naliehavo potrebné, aby Únia 
preskúmala svoje vymedzenie 
relevantného trhu, ktoré sa musí 
analyzovať na celosvetovej úrovni, aby už 
nepredstavovala prekážku pre globálnu 
konkurencieschopnosť našich 
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priemyselných odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že v záujme 
zachovania rovnakých podmienok, 
potravinovej sebestačnosti a udržateľných 
postupov musí EÚ zabezpečiť, aby sa 
citlivé a základné odvetvia nepoužívali ako 
argument pri rokovaniach o budúcich 
obchodných dohodách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. zdôrazňuje, že by sa malo 
zachovať a rozvíjať vedúce postavenie 
európskych priemyselných odvetví v 
kľúčových odvetviach, najmä tých, ktoré 
sa ukázali byť nevyhnutné počas 
pandémie COVID-19, ako sú odvetvie 
zdravotníctva a potravinársky sektor;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 250
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle;

8. víta ambíciu vytvoriť vedúce trhy v 
oblasti čistých technológií a zastáva názor, 
že plán priemyselnej obnovy by mal 
posilniť našu strategickú autonómiu bez 
toho, aby sa narušila dôvera v otvorenosť 
trhu a prístup naň, ako aj slobodu výberu 
prostredníctvom zvýšenej technologickej 
kapacity, diverzifikácie globálnych 
hodnotových reťazcov a podnikateľského 
ducha vytvárajúc nové ambiciózne, 
kreatívne a inovatívne prostredie pre 
európske podnikateľské a priemyselné 
projekty, ktoré sa majú vytvárať a 
rozvíjať; domnieva sa, že financovanie 
výskumu a inovácií je nevyhnutné ako 
základ pre inovatívne priemyselné 
projekty a digitálne kapacity, a domnieva 
sa, že by to malo ísť v súlade so súčasnou 
analýzou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu vykonanou 
Komisiou, aby sa tým podnietilo 
urýchlenie európskych lídrov a/alebo 
ekosystémov v strategických 
priemyselných odvetviach vrátane 
energeticky náročných priemyselných 
odvetví, ktoré trh sám nemôže poskytovať 
a ktoré budú konkurencieschopné v 
celosvetovom meradle bez toho, aby došlo 
k narušeniu hospodárskej súťaže v EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby investovala do 
projektov, ktoré zabezpečia jasnú 
európsku viditeľnosť; vyzýva Komisiu, 
aby v súčasnej kríze zjednodušila 
administratívne postupy, rozšírila kritériá 
pre oprávnené náklady a zvýšila 
financovanie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle;

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle, a uľahčila účasť 
MSP na budúcich dôležitých projektoch 
spoločného európskeho záujmu; vyzýva 
Komisiu, aby zvážila revíziu svojich 
usmernení z roku 2014 s cieľom zahrnúť 
odolnosť strategických hodnotových 
reťazcov do cieľov spoločného 
európskeho záujmu a európskej 
zvrchovanosti v strategických oblastiach 
ako kritérium na vymedzenie dôležitých 
projektov spoločného európskeho záujmu; 
vyzýva najmä na rýchle vybudovanie 
hodnotového reťazca pre zdravie v rámci 
dôležitých projektov spoločného 
európskeho záujmu, ktorý by zahŕňal 
zdravotnícke výrobky nevyhnutné na boj 
proti prebiehajúcim a budúcim 
sanitárnym krízam (osobné ochranné 
prostriedky, zdravotnícke prístroje, 
antibiotiká, vakcíny atď.), ako aj inovačné 
zdravotnícke produkty (biotechnológie, 
elektronické zdravotníctvo);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 252
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle;

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov a 
posilnili dobre štruktúrované 
dodávateľské reťazce v strategických 
priemyselných odvetviach, ktorí budú 
konkurencieschopní v celosvetovom 
meradle; v tejto súvislosti pripomína 
odporúčania Strategického fóra pre 
dôležité projekty spoločného európskeho 
záujmu týkajúce sa šiestich strategických 
hodnotových reťazcov – prepojené, čisté a 
autonómne vozidlá; vodíkové technológie 
a systémy; inteligentné zdravie; 
priemyselný internet vecí; nízkouhlíkový 
priemysel; kybernetická bezpečnosť –, 
ktoré dopĺňajú už vymedzené strategické 
hodnotové reťazce pre batérie, 
mikroelektroniku a vysokovýkonnú 
výpočtovú techniku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty, ktoré sú úplne v 



AM\1208889SK.docx 147/182 PE653.874v02-00

SK

revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle;

súlade s cieľom nulových emisií 
skleníkových plynov a s európskou 
zelenou dohodou, v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle; vyzýva Komisiu, 
aby vymedzila zoznam prioritných 
investícií, v ktorom sa uvedie, ktoré 
technológie môžu prispieť k dosiahnutiu 
cieľov EÚ a musia sa rozširovať a ktoré 
technológie by sa mali vylúčiť, a to najmä 
vrátane technológií a projektov 
využívajúcich fosílne palivá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle;

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal podporovať 
najinovatívnejšie, najudržateľnejšie a 
najkonkurencieschopnejšie odvetvia a 
pomôcť vytvoriť nové ambiciózne 
priekopnícke európske priemyselné 
projekty a priemyselné združenia v súlade 
so súčasnou revíziou usmernení pre 
dôležitý projekt spoločného európskeho 
záujmu, aby sa tým zabezpečil ich súlad s 
cieľmi Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia, pričom sa osobitne zohľadní 
taxonómia EÚ pre udržateľné 
financovanie, a zvýšená transparentnosť 
pri ich vykonávaní s celkovým cieľom 
podporiť vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú udržateľní 
a konkurencieschopní v celosvetovom 
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meradle;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
François-Xavier Bellamy

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle;

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle; žiada preto 
Komisiu, aby zvážila revíziu svojich 
usmernení z roku 2014 s cieľom zahrnúť 
odolnosť strategických hodnotových 
reťazcov do cieľov spoločného 
európskeho záujmu a európskej 
strategickej autonómie v strategických 
oblastiach ako kritérium na vymedzenie 
dôležitých projektov spoločného 
európskeho záujmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, 
Massimiliano Smeriglio

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
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obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle;

obnovy by mal podporovať 
najinovatívnejšie a 
najkonkurencieschopnejšie odvetvia a 
pomôcť vytvoriť nové ambiciózne, 
udržateľné a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade s 
politickými prioritami Únie, ako je boj 
proti zmene klímy, v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú udržateľní, zvýšia európsku 
úroveň zamestnanosti a budú 
konkurencieschopní v celosvetovom 
meradle;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle;

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle; zdôrazňuje, že je 
potrebné vytvoriť transparentné 
podmienky na uplatňovanie spoločných 
projektov v rámci dôležitých projektov 
spoločného európskeho záujmu, ktoré 
budú jednotné vo všetkých členských 
štátoch, aby sa zabezpečilo, že budú slúžiť 
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na prospech EÚ ako celku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle;

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle; vyzýva Komisiu, 
aby pokračovala v práci na hodnotových 
reťazcoch tým, že zabezpečí primerané 
nadviazanie na opatrenia navrhnuté pre 
šesť strategických hodnotových reťazcov 
vymedzených Strategickým fórom pre 
dôležité projekty spoločného európskeho 
záujmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
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revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle;

revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle; zdôrazňuje, že 
dôležitý projekt spoločného európskeho 
záujmu je nástroj na prekonanie zlyhania 
trhu, ktorý by sa mal využívať opatrne a 
mal by vychádzať z prísnych kritérií, aby 
sa nenarušila hospodárska súťaž na 
jednotnom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle;

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle; domnieva sa, že 
fosílny plyn by sa nemal považovať za 
zdroj energie vhodný pri transformácii, a 
preto by nemal získať žiadne verejné 
finančné prostriedky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Marc Botenga, Sira Rego
v mene skupiny GUE/NGL
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Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle;

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle;

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle, a to prispeje k 
dosiahnutiu klimaticky neutrálneho 
energetického systému založeného na 
obnoviteľných zdrojoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Christian Ehler
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Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle;

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle; vyzýva Komisiu, 
aby investovala do projektov, ktoré 
zabezpečia jasnú európsku viditeľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa 
tým podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle;

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre veľké európske 
projekty spoločného záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle, a to prispeje k 
dosiahnutiu klimaticky neutrálneho 
energetického systému založeného na 
obnoviteľných zdrojoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
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Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle;

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle a prispejú k 
dosiahnutiu klimatickej neutrality a 
vedúcemu postaveniu v oblasti digitálnych 
technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych lídrov v 
strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle;

8. zastáva názor, že plán priemyselnej 
obnovy by mal pomôcť vytvoriť nové 
ambiciózne a inovatívne európske 
priemyselné projekty v súlade so súčasnou 
revíziou usmernení pre dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, aby sa tým 
podnietil vznik európskych vlajkových lodí 
v strategických priemyselných odvetviach, 
ktorí budú konkurencieschopní v 
celosvetovom meradle;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 267
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro 
Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyjadruje znepokojenie nad 
oneskoreniami pri realizácii 
energetických projektov spôsobenými 
prerušením dodávateľských reťazcov a 
presunom investičných fondov, aby sa 
dosiahli okamžité ciele týkajúce sa boja 
proti pandémii a zmiernenia jej 
najnaliehavejších sociálno-ekonomických 
vplyvov, ktoré by mohli mať negatívny 
vplyv na ciele zakotvené v politike EÚ v 
oblasti klímy a energetiky; vyjadruje 
názor, že súčasná situácia dokazuje, že pri 
plánovaní obnovy z krízy musí Európa 
posilniť odolnosť svojho hospodárstva a 
dodávateľských reťazcov voči vonkajším 
otrasom a zvýšiť technologickú 
sebestačnosť v strategických odvetviach; 
vyzýva preto, aby sa technológie veternej 
energie, slnečnej energie a skladovania 
energie považovali za strategické 
hodnotové reťazce a aby sa pripravili 
opatrenia a stimuly na ich rozvoj v 
Európe, a to aj prostredníctvom presunu, 
najmä s cieľom začleniť ich do práce 
Fóra na vysokej úrovni pre dôležité 
projekty spoločného európskeho záujmu, 
podporiť úlohu miestneho obsahu v 
dodávateľskom reťazci a právnych 
predpisoch v oblasti obnoviteľných 
zdrojov energie, preskúmať 
uskutočniteľnosť zavedenia príslušných 
dôležitých projektov spoločného 
európskeho záujmu v týchto odvetviach, 
prispôsobiť regulačný rámec štátnej 
pomoci s cieľom podnietiť ich verejnú 
podporu a zabezpečiť rovnaké podmienky 
pre výrobcov z EÚ a mimo EÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. víta skutočnosť, že Komisia 
nadviazala nové priemyselné spojenectvá, 
ktoré preukázali svoju potenciálnu 
pridanú hodnotu pre 
konkurencieschopnosť EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby nadviazala ďalšie nové 
spojenectvá v odvetví kozmického 
priestoru, letectva, zdravia, kľúčových 
surovín a obnoviteľných zdrojov energie, 
zdravotníckeho vybavenia, osobných 
zdravotníckych ochranných prostriedkov 
a dôležitých farmaceutických výrobkov na 
zníženie závislosti EÚ od dovozu z tretích 
krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva Komisiu, aby ďalej 
zlepšovala opatrenia na predchádzanie 
nerovnováham v európskom 
priemyselnom dodávateľskom reťazci a 
posúdila subjekt narušenia cezhraničných 
hodnotových reťazcov , kde nekalé 
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obchodné praktiky ohrozujú niektoré z ich 
prepojení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. nabáda Komisiu, aby naďalej 
podporovala šesť strategických 
hodnotových reťazcov pre EÚ, ktoré 
identifikovalo Európske strategické fórum 
pre dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu, a odporúča v týchto 
odvetviach podstatne zvýšiť financovanie 
výskumu, vývoja a inovácií, pokiaľ ide o 
politiku v oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje význam aditívnych 
výrobných technológií na riešenie 
nedostatkov v dodávateľskom reťazci tým, 
že sa umožní nahradenie kritických častí 
globálnych zdrojov časťami vyrobenými 
na miestnej úrovni, a vyzýva Komisiu, aby 
na to vyčlenila potrebné finančné 
prostriedky;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. žiada Komisiu, aby zabezpečila 
účinnosť navrhovaných „spojeneckých 
štruktúr“ stanovením minimálnych 
kritérií a prvkov, prostredníctvom ktorých 
sa určia ich ciele, bude sa vykonávať 
pravidelné monitorovanie a hodnotenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. pripomína, že európska politika v 
oblasti klímy a energetiky si bude 
vyžadovať vysoký objem kovov a nerastov 
pre svoje strategické technológie vrátane 
technológií veternej energie, slnečnej 
energie a skladovania energie; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že Európa je 
priveľmi závislá od ostatných oblastí 
sveta, pokiaľ ide o dodávky mnohých z 
týchto kovov a nerastov, a postupne stráca 
svoj celosvetový podiel aj v prípade 
materiálov, pri ktorých má priemyselné 
kapacity; zdôrazňuje, že autonómiu 
Európy v strategických odvetviach 
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nemožno dosiahnuť bez 
konkurencieschopného a udržateľného 
ekosystému EÚ pre základné, vzácne a 
kritické materiály z primárnych a 
sekundárnych zdrojov; v tejto súvislosti 
poukazuje na význam akčného plánu 
obehového hospodárstva, zdôrazňuje však, 
že Európa musí zvýšiť svoju kapacitu vo 
všetkých fázach hodnotového reťazca pre 
suroviny: ťažba, recyklácia a tavenie, 
rafinácia a transformácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. považuje inovácie za kľúčovú 
hnaciu silu oživenia hospodárstva a rastu; 
zdôrazňuje, že financovanie výskumu a 
inovácií je nevyhnutné v tejto fáze 
obnovy; vyzýva Komisiu, aby podporovala 
združovanie zdrojov na výskum a inovácie 
v rámci celej EÚ, zvýšila podnikateľského 
ducha a vytvorila nové ambiciózne, 
kreatívne a inovatívne prostredie pre 
európske podnikateľské a priemyselné 
projekty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh uznesenia
Odsek 8 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8c. víta oznámenie akčného plánu a 
aliancie pre kritické suroviny, ktorý 
prinesie priemyselná stratégia; vyjadruje 
názor, že rozsah pôsobnosti aliancie by sa 
nemal obmedzovať na kritické suroviny a 
mal by byť zameraný na rozvoj 
integrovaného ekosystému pre celú škálu 
materiálov, kovov a nerastov potrebných 
na transformáciu energetiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, 
Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 8 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8c. víta iniciatívu Komisie pre 
Priemyselné fórum; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila nepretržitý dialóg, ako aj 
účinný a plne transparentný prístup 
riadenia, ktorý bude dohliadať na 
vykonávanie a stimulovať synergie medzi 
nariadeniami, nástrojmi a súkromným 
financovaním;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro 
Fiocchi, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh uznesenia
Odsek 8 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8d. upozorňuje na to, že európsky 
hodnotový reťazec pre suroviny a 
energeticky náročné priemyselné odvetvia 
spĺňajú najvyššie environmentálne a 
sociálne normy a že politika 
dekarbonizácie ich núti vyvíjať značné 
úsilie v oblasti priemyselnej elektrifikácie 
a splyňovania; v tejto súvislosti poukazuje 
na potrebu zabezpečiť rovnaké podmienky 
a spravodlivé obchodné podmienky, 
najmä v čase krízy spôsobenej pandémiou, 
keď sú na tom európske spoločnosti 
najhoršie a neeurópske hospodárstva, 
ktoré prechádzajú obnovou, majú silný 
dôvod zaplaviť celosvetový trh svojimi 
výrobkami alebo sa pustiť do 
strategického vytvárania zásob; vyjadruje 
osobitné znepokojenie nad európskym 
oceliarskym priemyslom, ktorého už aj tak 
zložitá situácia sa ešte zhoršila 
vypuknutím pandémie COVID-19; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Globálne fórum pre nadmernú kapacitu 
ocele nebolo schopné účinne riešiť 
problém celosvetovej nadmernej kapacity 
a dotovaného vývozu, a vyzýva Komisiu, 
aby v prípade potreby zvážila uplatnenie 
nástrojov na ochranu obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. považuje fond na obnovu (ďalej 
len „fond“) za pilier prvej fázy: 

9. požaduje účinné prednostné 
financovanie Európskeho nástroja obnovy 
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priemyselnej obnovy EÚ po pandémii 
COVID-19; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila rýchle vykonávanie fondu, 
ktorý:

vo výške 750 miliárd EUR; považuje túto 
sumu za nedostatočnú na zabezpečenie 
úplnej obnovy a transformácie 
európskeho hospodárstva; zdôrazňuje, že 
investície na obnovu budú mať dlhodobý 
prínos v rozsahu, v akom sa investovalo 
do odolnosti v oblasti životného prostredia 
a sociálnej odolnosti; žiada, aby bol 
Parlament zapojený do vytvárania, 
prijímania a vykonávania fondu na 
obnovu a aby bol v centre rozhodovacieho 
procesu, čím sa zaručí demokratická 
zodpovednosť; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila rýchle vykonávanie fondu, 
ktorý:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 9 – úvodná časť

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. považuje fond na obnovu (ďalej 
len „fond“) za pilier prvej fázy: 
priemyselnej obnovy EÚ po pandémii 
COVID-19; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila rýchle vykonávanie fondu, 
ktorý:

9. víta predstavenie nástroja Next 
Generation EU ako piliera obnovy EÚ po 
pandémii COVID-19; uznáva potrebu 
podporovať ekologickú a odolnú obnovu; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila rýchle 
vykonávanie fondu, ktorý:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno a

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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a. bude mať dostatočnú finančnú 
kapacitu na kompenzáciu škôd, ktoré 
utrpeli európske priemyselné odvetvia v 
dôsledku krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19;

a. bude mať dostatočnú finančnú 
kapacitu na kompenzáciu škôd, ktoré 
utrpeli európske priemyselné odvetvia v 
dôsledku krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19, na zmiernenie krátkodobého 
nedostatku prevádzkového kapitálu a 
presadzovanie kapitálových investícií v 
strednodobom a dlhodobom horizonte s 
cieľom podporiť prechod na ekologické 
hospodárstvo a urýchliť digitálnu 
transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno a

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

a. bude mať dostatočnú finančnú 
kapacitu na kompenzáciu škôd, ktoré 
utrpeli európske priemyselné odvetvia v 
dôsledku krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19;

a. bude mať dostatočnú finančnú 
kapacitu na kompenzáciu škôd, ktoré 
utrpeli európske priemyselné odvetvia v 
dôsledku krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19, a podporovať ich ekologickú 
a udržateľnú digitálnu transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno a

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

a. bude mať dostatočnú finančnú 
kapacitu na kompenzáciu škôd, ktoré 
utrpeli európske priemyselné odvetvia v 
dôsledku krízy spôsobenej pandémiou;

a. bude mať dostatočnú finančnú 
kapacitu;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 283
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno a

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

a. bude mať dostatočnú finančnú 
kapacitu na kompenzáciu škôd, ktoré 
utrpeli európske priemyselné odvetvia v 
dôsledku krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19;

a. bude mať dostatočnú finančnú 
kapacitu na kompenzáciu škôd, ktoré 
utrpeli európske priemyselné odvetvia v 
dôsledku krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19, a na pokročenie v digitálnej a 
ekologickej transformácii európskych 
priemyselných odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno a

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

a. bude mať dostatočnú finančnú 
kapacitu na kompenzáciu škôd, ktoré 
utrpeli európske priemyselné odvetvia v 
dôsledku krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19;

a. je dočasný, zacielený a bude mať 
dostatočnú finančnú kapacitu na pomoc 
kompenzovať škody, ktoré utrpeli 
európske priemyselné odvetvia v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno a a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

aa. je sociálne a environmentálne 
podmienený a musí preukazovať súlad s 
cieľmi v oblasti klímy, životného 
prostredia vrátane biodiverzity a sociálnej 
udržateľnosti s cieľom minimalizovať 
škodlivé vplyvy a maximalizovať prínosy 
pre klímu, životné prostredie a sociálny 
rozmer;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno a a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

aa. stanovuje ciele pre investície do 
odolnosti v oblasti životného prostredia a 
sociálnej odolnosti a pre prechod na 
priemyselnú základňu, ktorá je vysoko 
energeticky účinná a efektívne využíva 
zdroje, je úplne založená na 
obnoviteľných zdrojoch energie, má 
nulové emisie skleníkových plynov, 
nezahŕňa toxické látky a je udržateľne 
digitalizovaná;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno a a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

aa. je osobitne zameraný na malé a 
stredné podniky, ktoré najviac zasiahla 
kríza spôsobená ochorením COVID-19, a 
podporuje ich prístup k financovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b. bude riadený Komisiou priamo, ak 
je to možné, a to prostredníctvom 
európskych programov, aby sa zabránilo 
ďalšiemu narušeniu jednotného trhu;

b. bude riadený Komisiou, ak je to 
možné, a prostriedky bude prideľovať 
prednostne na základe miestnych a 
vnútroštátnych projektov a žiadostí, ktoré 
spĺňajú kritériá pre pridelenie 
prostriedkov poskytnutých fondom, aby sa 
zabránilo ďalšiemu narušeniu vnútorného 
trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b. bude riadený Komisiou priamo, ak 
je to možné, a to prostredníctvom 
európskych programov, aby sa zabránilo 
ďalšiemu narušeniu jednotného trhu;

b. bude riadený Komisiou priamo, ak 
je to možné, a to prostredníctvom 
európskych programov, aby sa dosiahla 
maximálna transparentnosť a 
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parlamentná kontrola a aby sa takisto 
zabránilo vnútornému a vonkajšiemu 
narušeniu jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b. bude riadený Komisiou priamo, ak 
je to možné, a to prostredníctvom 
európskych programov, aby sa zabránilo 
ďalšiemu narušeniu jednotného trhu;

b. bude riadený Komisiou priamo, ak 
je to možné, a to prostredníctvom 
európskych programov, aby sa dosiahol 
koordinovanejší pokrok, lepšie ovplyvnil 
globálny trh a zabránilo riziku narušenia 
jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b. bude riadený Komisiou priamo, ak 
je to možné, a to prostredníctvom 
európskych programov, aby sa zabránilo 
ďalšiemu narušeniu jednotného trhu;

b. bude riadený Komisiou priamo, ak 
je to možné, a to prostredníctvom 
európskych programov, aby sa zabránilo 
ďalšiemu narušeniu jednotného trhu a aby 
sa európskym občanom poskytol jasnejší 
pohľad na úlohu Únie v tejto fáze;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
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Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b. bude riadený Komisiou priamo, ak 
je to možné, a to prostredníctvom 
európskych programov, aby sa zabránilo 
ďalšiemu narušeniu jednotného trhu;

b. bude v súlade so zásadou 
subsidiarity, pričom Komisia bude konať 
prostredníctvom existujúcich a nových 
európskych programov, aby sa zabránilo 
ďalšiemu narušeniu jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b. bude riadený Komisiou priamo, ak 
je to možné, a to prostredníctvom 
európskych programov, aby sa zabránilo 
ďalšiemu narušeniu jednotného trhu;

b. bude riadený Komisiou priamo, ak 
je to možné, a to prostredníctvom 
európskych programov, najlepšie vo forme 
grantov, aby sa zabránilo ďalšiemu 
narušeniu jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b. bude riadený Komisiou priamo, ak 
je to možné, a to prostredníctvom 

b. bude riadený Komisiou priamo, ak 
je to možné, a to prostredníctvom 
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európskych programov, aby sa zabránilo 
ďalšiemu narušeniu jednotného trhu;

európskych programov a využívania 
grantov, aby sa zabránilo ďalšiemu 
narušeniu jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno b a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ba. zohľadňuje osobitosti členských 
štátov, ktoré kríza zasiahla rôznymi 
spôsobmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c. rozdelí finančnú pomoc medzi 
rôzne priemyselné odvetvia podľa 
vzniknutej škody, problémov, ktorým čelia, 
a výšky vnútroštátnej finančnej podpory, 
ktorá im už bola poskytnutá 
prostredníctvom vnútroštátnych programov 
pomoci;

c. rozdelí finančnú pomoc medzi 
rôzne priemyselné odvetvia podľa 
vzniknutej škody, problémov, ktorým čelia, 
a výšky vnútroštátnej finančnej podpory, 
ktorá im už bola poskytnutá 
prostredníctvom vnútroštátnych programov 
pomoci, pričom sa preskúmajú stimuly s 
cieľom zabrániť strategickým 
nesprávnym investíciám zo strany 
členských štátov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 297
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c. rozdelí finančnú pomoc medzi 
rôzne priemyselné odvetvia podľa 
vzniknutej škody, problémov, ktorým čelia, 
a výšky vnútroštátnej finančnej podpory, 
ktorá im už bola poskytnutá 
prostredníctvom vnútroštátnych programov 
pomoci;

c. rozdelí finančnú pomoc medzi 
rôzne priemyselné odvetvia podľa 
vzniknutej škody, problémov, ktorým čelia, 
a výšky vnútroštátnej finančnej podpory, 
ktorá im už bola poskytnutá 
prostredníctvom vnútroštátnych programov 
pomoci, a zohľadní štrukturálnu 
previazanosť rôznych hodnotových 
reťazcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh uznesenia
Článok 9 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c. rozdelí finančnú pomoc medzi 
rôzne priemyselné odvetvia podľa 
vzniknutej škody, problémov, ktorým čelia, 
a výšky vnútroštátnej finančnej podpory, 
ktorá im už bola poskytnutá 
prostredníctvom vnútroštátnych programov 
pomoci;

c. rozdelí finančnú pomoc medzi 
rôzne priemyselné odvetvia podľa 
vzniknutej škody a dôsledkov 
v nasledujúcich rokoch, problémov, 
ktorým čelia, a výšky vnútroštátnej 
finančnej podpory, ktorá im už bola 
poskytnutá prostredníctvom vnútroštátnych 
programov pomoci;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 299
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo
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Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c. rozdelí finančnú pomoc medzi 
rôzne priemyselné odvetvia podľa 
vzniknutej škody, problémov, ktorým čelia, 
a výšky vnútroštátnej finančnej podpory, 
ktorá im už bola poskytnutá 
prostredníctvom vnútroštátnych programov 
pomoci;

c. rozdelí finančnú pomoc medzi 
rôzne priemyselné odvetvia vrátane 
mikropodnikov a MSP podľa vzniknutej 
škody, problémov, ktorým čelia, a výšky 
vnútroštátnej finančnej podpory, ktorá im 
už bola poskytnutá prostredníctvom 
vnútroštátnych programov pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c. rozdelí finančnú pomoc medzi 
rôzne priemyselné odvetvia podľa 
vzniknutej škody, problémov, ktorým 
čelia, a výšky vnútroštátnej finančnej 
podpory, ktorá im už bola poskytnutá 
prostredníctvom vnútroštátnych 
programov pomoci;

c. je podmienený kritériami, ktorými 
sa zabezpečí, aby sa finančné prostriedky 
nepoužili na splatenie starých dlhov ani 
na udržanie zastaraných technológií, a 
zabezpečuje podporovanie spoločností, 
ktoré prispievajú k dlhodobému rastu a 
majú veľký potenciál na oživenie 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno c
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c. rozdelí finančnú pomoc medzi 
rôzne priemyselné odvetvia podľa 
vzniknutej škody, problémov, ktorým čelia, 
a výšky vnútroštátnej finančnej podpory, 
ktorá im už bola poskytnutá 
prostredníctvom vnútroštátnych programov 
pomoci;

c. rozdelí finančnú pomoc medzi 
rôzne priemyselné odvetvia podľa 
vzniknutej škody, sociálneho vplyvu, 
problémov, ktorým čelia, a výšky 
vnútroštátnej finančnej podpory, ktorá im 
už bola poskytnutá prostredníctvom 
vnútroštátnych programov pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c. rozdelí finančnú pomoc medzi 
rôzne priemyselné odvetvia podľa 
vzniknutej škody, problémov, ktorým čelia, 
a výšky vnútroštátnej finančnej podpory, 
ktorá im už bola poskytnutá 
prostredníctvom vnútroštátnych programov 
pomoci;

c. rozdelí finančnú pomoc medzi 
rôzne krajiny a priemyselné odvetvia 
podľa vzniknutej škody, problémov, 
ktorým čelia, a výšky vnútroštátnej 
finančnej podpory, ktorá im už bola 
poskytnutá prostredníctvom vnútroštátnych 
programov pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9 – bod c a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ca. zohľadňuje ponaučenia z 
poskytovania predchádzajúcej verejnej 
podpory v reakcii na finančnú a 
hospodársku krízu v rokoch 2008/2009 a 
jej vplyv na odolnosť a dlhodobú 
hospodársku a sociálnu obnovu; podľa 
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toho nasmeruje výdavky na obnovu do 
odvetví s vysokým multiplikátorom, ktoré 
sú priaznivé pre klímu a ktoré prispejú k 
budúcej hospodárskej odolnosti EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh uznesenia
Článok 9 – písmeno c a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ca. Komisia by mala preskúmať 
možnosť pomôcť strategickým 
priemyselným odvetviam prostredníctvom 
dočasných mechanizmov, ktoré podporia 
obnovu flotily, letky a vozového parku 
počas zelenej a digitálnej transformácie 
(námorná, pozemná a letecká doprava);

Or. es

Pozmeňujúci návrh 305
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno d

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

d. podporí vnútroštátne fiškálne 
schémy, ktoré budú stimulovať kapitálové 
investície súkromného sektora a umožnia 
podnikom premeniť časť úverov 
poskytnutých z fondu na vlastný kapitál;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 306
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno d

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

d. podporí vnútroštátne fiškálne 
schémy, ktoré budú stimulovať kapitálové 
investície súkromného sektora a umožnia 
podnikom premeniť časť úverov 
poskytnutých z fondu na vlastný kapitál;

d. podporí vnútroštátne schémy, ktoré 
budú stimulovať kapitálové investície 
súkromného sektora do konkrétnych 
priemyselných projektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno d a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

da. uprednostňuje priame verejné 
investície do základných odvetví a do 
spoločností vo verejnom vlastníctve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno e

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

e. uprednostní podniky a MSP, e. uprednostní podniky a MSP, 
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ktorých podnikateľské plány sú zamerané 
na digitálnu a environmentálnu 
transformáciu;

ktorých dlhodobé podnikateľské plány sú 
zamerané na digitálnu a environmentálnu 
transformáciu, pričom sa vyhýba 
diskriminácii spoločností v núdzovej 
situácii, ktoré v súčasnosti nie sú 
pripravené realizovať tieto inovácie a 
sústreďujú svoje úsilie na iný druh 
investícií, ktoré sú naliehavejšie v krízovej 
situácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno e

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

e. uprednostní podniky a MSP, 
ktorých podnikateľské plány sú zamerané 
na digitálnu a environmentálnu 
transformáciu;

e. uprednostní podniky a MSP s 
podnikateľskými plánmi zameranými na 
kľúčové inovácie a technológie vrátane 
pokroku v digitálnej a environmentálnej 
transformácii a pomáha zvýšiť odolnosť 
našich dodávateľských reťazcov a znížiť 
ich závislosť presunom, diverzifikáciou a 
posilňovaním;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno e

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

e. uprednostní podniky a MSP, e. prideľuje finančné prostriedky 



PE653.874v02-00 176/182 AM\1208889SK.docx

SK

ktorých podnikateľské plány sú zamerané 
na digitálnu a environmentálnu 
transformáciu;

určené MSP a začínajúcim podnikom, 
ktorých prevádzky a podnikateľské plány 
sú zamerané na digitálnu a ekologickú 
transformáciu, najmä väčšiu obehovosť, 
efektívne využívanie zdrojov a energetickú 
účinnosť a úspory a prechod na 
obnoviteľné zdroje energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno e

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

e. uprednostní podniky a MSP, 
ktorých podnikateľské plány sú zamerané 
na digitálnu a environmentálnu 
transformáciu;

e. uprednostní podniky a MSP, 
ktorých podnikateľské plány sú zamerané 
na digitálnu a environmentálnu 
transformáciu alebo ktoré sú potrebné na 
dosiahnutie strategickej autonómie Únie v 
kľúčových odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno e

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

e. uprednostní podniky a MSP, 
ktorých podnikateľské plány sú zamerané 
na digitálnu a environmentálnu 
transformáciu;

e. uprednostní podniky, mikropodniky 
a MSP, ktoré najviac potrebujú priamu 
finančnú podporu v dôsledku 
ekonomického poklesu spôsobeného 
pandémiou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 313
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno e

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

e. uprednostní podniky a MSP, 
ktorých podnikateľské plány sú zamerané 
na digitálnu a environmentálnu 
transformáciu;

e. poskytuje finančné prostriedky 
určené pre MSP, ktorých podnikateľské 
plány sú zamerané na ekologickú a 
udržateľnú digitálnu transformáciu a 
obehové hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno e

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

e. uprednostní podniky a MSP, 
ktorých podnikateľské plány sú zamerané 
na digitálnu a environmentálnu 
transformáciu;

e. uprednostní podniky a MSP, 
ktorých základom je digitálna a 
environmentálna transformácia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 315
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno e a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ea. uprednostní spoločnosti, ktoré sa 
zaviažu k transparentnosti, konkrétne 
k verejnému podávaniu správ podľa 
jednotlivých krajín, zaviedli systémy 
umožňujúce účasť pracovníkov na 
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záležitostiach spoločnosti a dodržiavajú 
svoje nefinančné povinnosti týkajúce sa 
podávania správ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno e a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

ea. podmieňuje poskytovanie 
finančných prostriedkov veľkým 
spoločnostiam tým, že musia mať 
dôveryhodné plány na prechod na 
obchodný model s nulovými emisiami 
skleníkových plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno f

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

f. posilní program záruk EIB ako 
doplnok k vnútroštátnym programom s 
cieľom posilniť vplyv a postupne 
nahradiť vnútroštátne schémy;

f. posilní program záruk EIB ako 
doplnok k vnútroštátnym programom s 
cieľom posilniť vplyv;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 318
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno f

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

f. posilní program záruk EIB ako 
doplnok k vnútroštátnym programom s 
cieľom posilniť vplyv a postupne 
nahradiť vnútroštátne schémy;

f. posilní program záruk EIB ako 
doplnok k vnútroštátnym programom s 
cieľom posilniť ich vplyv na mieste;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno f

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

f. posilní program záruk EIB ako 
doplnok k vnútroštátnym programom s 
cieľom posilniť vplyv a postupne 
nahradiť vnútroštátne schémy;

f. posilní program záruk EIB ako 
doplnok k vnútroštátnym programom, aby 
bol hodnotným doplnkom tam, kde sú 
vnútroštátne schémy naďalej potrebné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Massimiliano Smeriglio, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno f a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

fa. prispieva k investíciám do 
európskych systémov vzdelávania a 
odbornej prípravy s cieľom využiť plný 
potenciál vzdelávania pre udržateľnosť a 
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konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno f a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

fa. zmierňuje akékoľvek narúšajúce 
účinky na rôzne politiky štátnej pomoci v 
rôznych členských štátoch a prispieva k 
vytvoreniu rovnakých podmienok na 
vnútornom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, 
Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno f a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

fa) nasmeruje finančné prostriedky do 
odvetví s vysokým multiplikátorom, ktoré 
sú priaznivé pre klímu a ktoré prispejú k 
budúcej odolnosti hospodárstva EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Dominique Riquet, Christophe Grudler
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Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno f a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

fa. negatívne neovplyvňuje ambíciu 
Únie pri vykonávaní jej politík 
prostredníctvom viacročného finančného 
rámca;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 324
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 9 – písmeno f b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

fb. považuje všetky výrobné reťazce za 
ekosystémy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 325
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zvážila zavedenie nového modelu riadenia 
na vymedzenie, zmenu alebo zrušenie 
politiky a opatrení finančnej podpory pre 
priemyselné ekosystémy; zdôrazňuje, že 
takáto štruktúra riadenia by mala 
zachovať prístup zdola nahor so 
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zapojením priemyslu, inšpirovaný 
činnosťou Strategického fóra pre 
strategické hodnotové reťazce; zdôrazňuje 
však, že model riadenia by mal zahŕňať aj 
GR pre hospodársku súťaž, aby sa 
zabezpečil nákup z členských štátov, ako 
aj politická zodpovednosť; v tejto 
súvislosti víta iniciatívu Komisie pre 
Priemyselné fórum; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila nepretržitý dialóg, ako aj 
účinný a plne transparentný prístup 
riadenia, ktorý bude dohliadať na 
vykonávanie a stimulovať synergie medzi 
nariadeniami, nástrojmi a súkromným 
financovaním;

Or. en


