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Pozmeňujúci návrh 594
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus 
Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
nedostatku potrebného rizikového kapitálu; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila rozpočet tých 
programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie vrátane 
programu Horizont Európa, a aby 
podporila synergické účinky medzi 
regionálnymi, vnútroštátnymi, európskymi 
a súkromnými finančnými zdrojmi 
využitím synergických účinkov medzi 
všetkými programami Únie;

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
nedostatku potrebného rizikového kapitálu; 
zdôrazňuje, že je potrebné výrazne zvýšiť 
výdavky na výskum, vývoj a inovácie ako 
kľúčový prvok na dosiahnutie dvojakej 
transformácie, zlepšenie strategického 
vedúceho postavenia a autonómie a 
zvýšenie dlhodobej 
konkurencieschopnosti; vyzýva členské 
štáty, aby dodržali svoj záväzok dosiahnuť 
3 % HDP v oblasti výskumu a vývoja; 
domnieva sa, že na dosiahnutie 
ambicióznych cieľov je potrebné zvýšiť 
financovanie programu Horizont Európa, 
ako aj programu Digitálna Európa a 
Nástroja na prepájanie Európy (digitálnej 
a energetickej); uznáva účinnú podporu 
Európskej rady pre inovácie (EIC) a 
Európskeho inovačného a 
technologického inštitútu (EIT) a vyzýva 
na posilnenie ich misií; vyzýva na 
spoluprácu medzi verejným a súkromným 
sektorom s cieľom podporiť prenos 
poznatkov a technológií z výskumných 
centier a univerzít do priemyselných 
postupov s využitím systému 
priemyselného ekosystému; vyzýva 
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Komisiu, aby zvýšila rozpočet tých 
programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie vrátane 
programov Horizont Európa a Digitálna 
Európa, a aby podporila synergické účinky 
medzi regionálnymi, vnútroštátnymi, 
európskymi a súkromnými finančnými 
zdrojmi využitím synergických účinkov 
medzi všetkými programami Únie; vyzýva 
Komisiu, aby sa prioritne zamerala na 
celú škálu dekarbonizovaných a 
obnoviteľných priemyselných postupov; 
uznáva význam ochrany duševného 
vlastníctva z hľadiska podnecovania 
investícií do výskumu a vývoja na účely 
pokračujúcej účasti priemyslu EÚ na 
vývoji kľúčových technológií 5G a 6G, 
ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov 
EÚ v oblasti pripojiteľnosti do roku 2025;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 595
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
nedostatku potrebného rizikového kapitálu; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila rozpočet tých 
programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie vrátane 
programu Horizont Európa, a aby 

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a vytvorenie nových 
trhov; v tejto súvislosti vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že Únia investuje do 
výskumu a vývoja menšie percento HDP v 
porovnaní s jej svetovými konkurentmi a 
že trpí závažným nedostatkom inovačnej 
kapacity v malých a stredných podnikoch v 
dôsledku nedostatku potrebného rizikového 
kapitálu; vyzýva Komisiu, aby výrazne 
zvýšila rozpočet a zabezpečila, aby fondy 
podporujúce transformáciu priemyslu 
Únie boli odolné voči zmene klímy, 
opakuje svoju pozíciu, v ktorej žiada, aby 
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podporila synergické účinky medzi 
regionálnymi, vnútroštátnymi, európskymi 
a súkromnými finančnými zdrojmi 
využitím synergických účinkov medzi 
všetkými programami Únie;

bol na program Horizont Európa 
vyčlenený rozpočet vo výške najmenej 120 
miliárd EUR, a aby podporila synergické 
účinky medzi regionálnymi, 
vnútroštátnymi, európskymi a súkromnými 
finančnými zdrojmi využitím synergických 
účinkov medzi všetkými programami Únie; 
podporuje vytvorenie európskych 
partnerstiev v rámci programu Horizont 
Európa s cieľom stimulovať investície 
súkromného sektora a podporovať 
obnovu a ekologickú a digitálnu 
transformáciu, vyzýva však Komisiu, aby 
zabezpečila, že tieto partnerstvá budú 
počas ich vykonávania transparentné a 
inkluzívne, najmä pokiaľ ide o ich 
strategický program výskumu a ročné 
pracovné programy, vylúčia akýkoľvek 
konflikt záujmov a ovládnutie štátu 
korporáciami a budú mať skutočnú 
pridanú hodnotu pre spoločnosť; žiada, 
aby sa podstatná časť finančných 
prostriedkov, ktoré majú MSP k dispozícii 
v rámci programu Horizont Európa, 
uplatňovala prostredníctvom EIC, ale aj 
prostredníctvom častí programu 
týkajúcich sa spolupráce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 596
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, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
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vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
nedostatku potrebného rizikového kapitálu; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila rozpočet tých 
programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie vrátane 
programu Horizont Európa, a aby 
podporila synergické účinky medzi 
regionálnymi, vnútroštátnymi, európskymi 
a súkromnými finančnými zdrojmi 
využitím synergických účinkov medzi 
všetkými programami Únie;

vytváraní nových trhov; pripomína, že 
inovácie sú hnacou silou 
konkurencieschopnosti strategických 
priemyselných ekosystémov a to by sa 
malo premietnuť do posilnenej podpory 
pre inovácie a podnikanie v každej fáze 
inovačného cyklu s osobitným dôrazom na 
skorú fázu a zavádzanie na trh, keď je na 
dosiahnutie úspešného zavádzania 
rozhodujúca dostupnosť kapitálu; v tejto 
súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že Únia investuje do výskumu a vývoja 
menšie percento HDP v porovnaní s jej 
svetovými konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
nedostatku potrebného rizikového kapitálu 
a existujúcej byrokracie; vyzýva Komisiu, 
aby zlepšila stimuly a zvýšila rozpočet 
tých programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie vrátane 
programov Horizont Európa a Digitálna 
Európa, a aby podporila synergické účinky 
medzi regionálnymi, vnútroštátnymi, 
európskymi a súkromnými finančnými 
zdrojmi využitím synergických účinkov 
medzi všetkými programami Únie; 
zdôrazňuje potrebu zvýšiť zameranie 
politík súdržnosti na výskum a inovácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 597
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje značné úsilie v 
oblasti výskumu a vývoja a začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
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percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
nedostatku potrebného rizikového kapitálu; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila rozpočet tých 
programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie vrátane 
programu Horizont Európa, a aby 
podporila synergické účinky medzi 
regionálnymi, vnútroštátnymi, európskymi 
a súkromnými finančnými zdrojmi 
využitím synergických účinkov medzi 
všetkými programami Únie;

investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
nedostatku potrebného rizikového kapitálu; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila rozpočet tých 
programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie, najmä v 
prípade programu Horizont Európa, až na 
120 miliárd EUR, a aby podporila 
synergické účinky medzi regionálnymi, 
vnútroštátnymi, európskymi a súkromnými 
finančnými zdrojmi využitím synergických 
účinkov medzi všetkými programami Únie; 
ďalej nabáda Komisiu, aby v rámci 
programu Horizont vytvorila misiu 
zameranú na dekarbonizáciu priemyslu a 
zabezpečila, aby napriek hospodárskemu 
poklesu v dôsledku krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 bol inovačný fond 
vybavený potrebnými finančnými 
prostriedkami na pomoc priemyslu v 
oblasti inovácií technológií a produktov s 
nízkymi emisiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 598
Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
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nedostatku potrebného rizikového kapitálu; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila rozpočet tých 
programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie vrátane 
programu Horizont Európa, a aby 
podporila synergické účinky medzi 
regionálnymi, vnútroštátnymi, európskymi 
a súkromnými finančnými zdrojmi 
využitím synergických účinkov medzi 
všetkými programami Únie;

nedostatku potrebného rizikového kapitálu; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila rozpočet tých 
programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie vrátane 
programu Horizont Európa, a aby 
podporila synergické účinky medzi 
regionálnymi, vnútroštátnymi, európskymi 
a súkromnými finančnými zdrojmi 
využitím synergických účinkov medzi 
všetkými programami Únie; uznáva 
význam ochrany duševného vlastníctva z 
hľadiska podnecovania investícií do 
výskumu a vývoja na účely pokračujúcej 
účasti priemyslu EÚ na vývoji kľúčových 
technológií 5G a 6G, ktoré sú potrebné na 
dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti 
pripojiteľnosti do roku 2025;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 599
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
nedostatku potrebného rizikového kapitálu; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila rozpočet tých 
programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie vrátane 
programu Horizont Európa, a aby 
podporila synergické účinky medzi 
regionálnymi, vnútroštátnymi, európskymi 
a súkromnými finančnými zdrojmi 

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
nedostatku potrebného rizikového kapitálu; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila rozpočet a 
stanovila podmienky dodržiavania 
environmentálnej udržateľnosti v prípade 
tých programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie, vrátane 
programu Horizont Európa, s cieľom 
uprednostniť výskum a inovácie v 
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využitím synergických účinkov medzi 
všetkými programami Únie;

prelomových projektoch alebo 
technológiách schopných vyvolať 
transformačné zmeny v súlade s cieľmi 
európskej zelenej dohody; a podporovať 
synergické účinky medzi regionálnymi, 
vnútroštátnymi, európskymi a súkromnými 
finančnými zdrojmi využitím synergických 
účinkov medzi všetkými programami Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 600
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
nedostatku potrebného rizikového kapitálu; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila rozpočet tých 
programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie vrátane 
programu Horizont Európa, a aby 
podporila synergické účinky medzi 
regionálnymi, vnútroštátnymi, európskymi 
a súkromnými finančnými zdrojmi 
využitím synergických účinkov medzi 
všetkými programami Únie;

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
nedostatku potrebného rizikového kapitálu; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila rozpočet tých 
programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie, vrátane 
programov Horizont Európa a InvestEU, a 
to prostredníctvom vhodných nástrojov 
financovania rozvoja trhu s prelomovými 
technológiami podporovaných zriadením 
Európskej rady pre inováciu, a aby 
podporila synergické účinky medzi 
regionálnymi, vnútroštátnymi, európskymi 
a súkromnými finančnými zdrojmi 
využitím synergických účinkov medzi 
všetkými programami Únie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 601
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
nedostatku potrebného rizikového kapitálu; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila rozpočet tých 
programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie vrátane 
programu Horizont Európa, a aby 
podporila synergické účinky medzi 
regionálnymi, vnútroštátnymi, európskymi 
a súkromnými finančnými zdrojmi 
využitím synergických účinkov medzi 
všetkými programami Únie;

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
nedostatku potrebného rizikového kapitálu; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila rozpočet tých 
programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie vrátane 
programu Horizont Európa, aby vytvorila 
vhodné nástroje financovania na rozvoj 
trhu s prelomovými technológiami 
podporené zriadením Európskej rady pre 
inováciu a aby podporila synergické 
účinky medzi regionálnymi, 
vnútroštátnymi, európskymi a súkromnými 
finančnými zdrojmi využitím synergických 
účinkov medzi všetkými programami Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 602
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
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nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
nedostatku potrebného rizikového kapitálu; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila rozpočet tých 
programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie vrátane 
programu Horizont Európa, a aby 
podporila synergické účinky medzi 
regionálnymi, vnútroštátnymi, európskymi 
a súkromnými finančnými zdrojmi 
využitím synergických účinkov medzi 
všetkými programami Únie;

nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a vytvorenie nových 
trhov; v tejto súvislosti vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že Únia investuje do 
výskumu a vývoja menšie percento HDP v 
porovnaní s jej svetovými konkurentmi a 
že trpí závažným nedostatkom inovačnej 
kapacity v malých a stredných podnikoch v 
dôsledku nedostatku potrebného rizikového 
kapitálu; vyzýva Komisiu, aby zvýšila 
rozpočet tých programov, ktoré sú 
základom transformácie priemyslu Únie 
vrátane programu Horizont Európa, aby 
vytvorila vhodné nástroje financovania na 
rozvoj trhu s prelomovými technológiami 
podporené zriadením Európskej rady pre 
inováciu, a aby podporila synergické 
účinky medzi regionálnymi, 
vnútroštátnymi, európskymi a súkromnými 
finančnými zdrojmi využitím synergických 
účinkov medzi všetkými programami Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 603
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 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
nedostatku potrebného rizikového kapitálu; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila rozpočet tých 

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
nedostatku potrebného rizikového kapitálu 
a zodpovedajúcich zručností; vyzýva 
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programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie vrátane 
programu Horizont Európa, a aby 
podporila synergické účinky medzi 
regionálnymi, vnútroštátnymi, európskymi 
a súkromnými finančnými zdrojmi 
využitím synergických účinkov medzi 
všetkými programami Únie;

Komisiu, aby posilnila všadeprítomnosť 
inovačných politík zvýšením rozpočtu tých 
programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie vrátane 
programu Horizont Európa, a aby 
podporila synergické účinky medzi 
regionálnymi, vnútroštátnymi, európskymi 
a súkromnými finančnými zdrojmi 
využitím synergických účinkov medzi 
všetkými programami Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 604
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
nedostatku potrebného rizikového 
kapitálu; vyzýva Komisiu, aby zvýšila 
rozpočet tých programov, ktoré sú 
základom transformácie priemyslu Únie 
vrátane programu Horizont Európa, a aby 
podporila synergické účinky medzi 
regionálnymi, vnútroštátnymi, európskymi 
a súkromnými finančnými zdrojmi 
využitím synergických účinkov medzi 
všetkými programami Únie;

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií; v tejto 
súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že Únia investuje do výskumu a vývoja 
menšie percento HDP v porovnaní s 
ostatnými aktérmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch; vyzýva Komisiu, 
aby zvýšila rozpočet tých programov, ktoré 
sú základom transformácie priemyslu Únie 
vrátane programu Horizont Európa, a aby 
podporila synergické účinky medzi 
regionálnymi, vnútroštátnymi a 
európskymi finančnými zdrojmi využitím 
synergických účinkov medzi všetkými 
programami Únie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 605
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
nedostatku potrebného rizikového kapitálu; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila rozpočet tých 
programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie vrátane 
programu Horizont Európa, a aby 
podporila synergické účinky medzi 
regionálnymi, vnútroštátnymi, európskymi 
a súkromnými finančnými zdrojmi 
využitím synergických účinkov medzi 
všetkými programami Únie;

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
nedostatku potrebného rizikového kapitálu; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila rozpočet tých 
programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie vrátane 
programu Horizont Európa, a aby 
podporila synergické účinky medzi 
regionálnymi, vnútroštátnymi, európskymi 
a súkromnými finančnými zdrojmi 
využitím synergických účinkov medzi 
všetkými programami Únie; zdôrazňuje 
potrebu zvýšiť zameranie politík 
súdržnosti na výskum a inovácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 606
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
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vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
nedostatku potrebného rizikového kapitálu; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila rozpočet tých 
programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie vrátane 
programu Horizont Európa, a aby 
podporila synergické účinky medzi 
regionálnymi, vnútroštátnymi, európskymi 
a súkromnými finančnými zdrojmi 
využitím synergických účinkov medzi 
všetkými programami Únie;

vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
nedostatku potrebného rizikového kapitálu; 
vyzýva Komisiu, aby zlepšila stimuly a 
zvýšila rozpočet tých programov, ktoré sú 
základom transformácie priemyslu Únie 
vrátane programu Horizont Európa, a aby 
podporila synergické účinky medzi 
regionálnymi, vnútroštátnymi, európskymi 
a súkromnými finančnými zdrojmi 
využitím synergických účinkov medzi 
všetkými programami Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 607
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 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v malých 
a stredných podnikoch v dôsledku 
nedostatku potrebného rizikového kapitálu; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila rozpočet tých 
programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie vrátane 
programu Horizont Európa, a aby 
podporila synergické účinky medzi 

20. domnieva sa, že priemyselná 
transformácia si vyžaduje začlenenie 
nových poznatkov a inovácií do 
existujúcich trhov a ich uplatňovanie pri 
vytváraní nových trhov; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
investuje do výskumu a vývoja menšie 
percento HDP v porovnaní s jej svetovými 
konkurentmi a že trpí závažným 
nedostatkom inovačnej kapacity v 
podnikoch v dôsledku nedostatku 
potrebného rizikového kapitálu; vyzýva 
Komisiu, aby zvýšila rozpočet tých 
programov, ktoré sú základom 
transformácie priemyslu Únie vrátane 
programu Horizont Európa, a aby 
podporila synergické účinky medzi 
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regionálnymi, vnútroštátnymi, európskymi 
a súkromnými finančnými zdrojmi 
využitím synergických účinkov medzi 
všetkými programami Únie;

regionálnymi, vnútroštátnymi, európskymi 
a súkromnými finančnými zdrojmi 
využitím synergických účinkov medzi 
všetkými programami Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 608
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Massimiliano Smeriglio

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. konštatuje, že konkurencieschopný 
priemysel vo veľkej miere závisí od 
náboru a udržania kvalifikovanej 
pracovnej sily; okrem toho konštatuje, že 
len v nasledujúcich piatich rokoch bude 
musieť 120 miliónov Európanov 
absolvovať zvýšenie úrovne zručností 
alebo rekvalifikáciu1a; je však hlboko 
znepokojený tým, že európske systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy nemusia 
byť schopné držať krok; vyzýva preto 
Komisiu a členské štáty, aby napredovali 
vytvorením európskeho vzdelávacieho 
priestoru určeného na vybudovanie 
rovnakých podmienok a zvýšenie noriem v 
oblasti vzdelávania v celej Európe a zvýšili 
investície do vzdelávania, zručností a 
celoživotného vzdelávania;
_________________
1a COM(2020)102 final

Or. en

Pozmeňujúci návrh 609
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. v tejto súvislosti sa tiež domnieva, 
že lepšie pripravená a odolnejšia 
spoločnosť je kľúčom k riešeniu 
prelomových udalostí európskeho alebo 
globálneho rozsahu a poskytuje 
komplexné politické reakcie; v tejto 
súvislosti sú kľúčové koordinované 
investície do výskumu a vývoja; na tento 
účel vyzýva Komisiu, aby v rámci 
programu Horizont Európa vytvorila 
nástroj partnerstva pre pandemickú 
pripravenosť a sociálnu odolnosť; 
partnerstvo by vytvorilo podmienky na 
lepšiu koordináciu na úrovni EÚ, 
identifikovalo prioritné oblasti a zaviedlo 
opatrenia, ktoré si vyžadujú kvalitný 
lekársky výskum a koordinované 
investície do výskumu a inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 610
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu, aby investovala do 
výstavby účinného a 
konkurencieschopného európskeho 
vojensko-priemyselného komplexu 
optimálnym využívaním nástrojov, ako je 
Európsky obranný fond, na podporu tohto 
odvetvia v oblasti výskumu, vývoja, vývoja 
prototypov a rozvoja priemyselných 
procesov; víta vytvorenie GR pre obranný 
priemysel a vesmír, ktoré poskytuje 
administratívne kapacity na dosiahnutie 
tohto cieľa;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 611
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 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. domnieva sa, že podniky 
sociálneho hospodárstva by mali byť plne 
zapojené do výsledku priemyselnej 
stratégie, pretože vytvárajú verejnú 
hodnotu a ponechávajú zásadný vplyv na 
miestne spoločenstvá, v ktorých sídlia; v 
tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby pri 
navrhovaní finančných nástrojov v rámci 
investičných programov Únie zohľadnila 
špecifiká tejto kategórie podnikov s 
cieľom podporiť ich prístup k 
financovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 612
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva Komisiu, aby investovala do 
budovania účinného a 
konkurencieschopného európskeho 
vojenského a priemyselného komplexu 
optimálnym využívaním nástrojov, ako je 
Fond na obranu, na podporu tohto 
odvetvia z hľadiska výskumu, vývoja, 
vytvárania prototypov a rozvoja 
priemyselných postupov; víta vytvorenie 
GR DEFIS, ktoré bude poskytovať 
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administratívne kapacity na dosiahnutie 
tohto cieľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 613
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. uznáva výskum a inovácie ako 
hnaciu silu priemyselného rastu a 
dosiahnutia ambicióznejších cieľov EÚ 
do roku 2030 v oblasti udržateľného 
(hospodárskeho, environmentálneho a 
sociálneho) rozvoja a plnenia dlhodobých 
cieľov v oblasti klímy a energetiky; žiada 
Komisiu, aby naďalej podporovala 
výskumné programy v oblasti 
priemyselného výskumu a inovácií vo 
všetkých priemyselných odvetviach a 
zároveň zachovala podporu základného a 
aplikovaného výskumu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 614
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. je presvedčený, že súčasný systém 
práv duševného vlastníctva nepodporuje 
inovácie; domnieva sa, že zvýšená 
transparentnosť a inovatívne riadenie a 
postupy udeľovania licencií môžu 
priniesť rýchlejšie trhové riešenia; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila rovnováhu 



AM\1208892SK.docx 19/73 PE653.982v02-00

SK

medzi presadzovaním práv duševného 
vlastníctva a podporou inovácií, najmä 
pokiaľ ide o zabezpečenie prístupu 
k liekom a ochranu verejného zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 615
Dan Nica, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Tsvetelina Penkova, Romana Jerković, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva Komisiu, aby naďalej 
podporovala schopnosť európskych 
inovačných spoločností zachovať účinnú 
ochranu svojich investícií do výskumu a 
vývoja, zaistiť spravodlivé výnosy a v 
dlhodobom horizonte pokračovať v 
rozvoji noriem otvorených technológií, 
ktoré podporujú hospodársku súťaž a 
výber; zvýšiť strategickú autonómiu 
Európy a kybernetickú bezpečnosť, ako aj 
zabezpečiť vysoko hodnotné pracovné 
miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 616
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. uznáva význam ochrany 
duševného vlastníctva z hľadiska 
podnecovania investícií do výskumu a 
vývoja na účely pokračujúcej účasti 
priemyslu EÚ na vývoji kľúčových 
technológií 5G a 6G, ktoré sú potrebné na 
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dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti 
pripojiteľnosti do roku 2025;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 617
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva Komisiu, aby sa vo svojich 
budúcich farmaceutických a 
priemyselných stratégiách zaoberala 
opatreniami zameranými na zabezpečenie 
toho, aby Európa „zostala inovátorom a 
globálnym lídrom“, ako sa uvádza v 
poverovacom liste predsedníčky von der 
Leyen komisárke pre zdravie Stelle 
Kyriakides;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 618
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva Komisiu, aby spolu s 
členskými štátmi vypracovala potenciálny 
daňový stimul na podporu investícií do 
výskumu a vývoja, ktoré sa výrazne znížili 
v dôsledku krízy spôsobenej ochorením 
COVID 19;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 619
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. pripomína výzvu Parlamentu na 
pridelenie 120 miliárd EUR na program 
Horizont Európa s cieľom umožniť, aby 
program mohol riešiť všetky jeho 
stanovené priority;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 620
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. trvá na tom, že je potrebné zaručiť 
program Horizont Európa orientovaný na 
budúcnosť so značným zvýšením rozpočtu 
a posilneným modelom spolupráce v 
oblasti výskumu; vzhľadom na úsilie, 
ktoré priemysel vyvinie s cieľom prispieť 
k dosiahnutiu cieľov v oblasti 
udržateľnosti do roku 2050, opätovne 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby bol 
navrhovaný rozpočet programu Horizont 
Európa ambicióznejší a zvýšený na 
najmenej 120 miliárd EUR, z čoho aspoň 
56 % by sa malo vyčleniť na pilier II 
„Globálne výzvy a konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu“; žiada Komisiu, 
aby vo významnej miere podporovala 
excelentnosť a spoluprácu medzi rôznymi 
aktérmi v oblasti výskumu a inovácií a aby 
poskytla účinný rámec na riešenie výziev, 
ktoré ovplyvňujú hospodárstvo, priemysel 
a spoločnosť EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
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zvážila vytvorenie dodatočných nástrojov 
partnerstva, ktoré by sa mali zachovať 
počas životnosti programu Horizont 
Európa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 621
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby podniky a subjekty sociálneho 
hospodárstva boli plne zapojené do 
jednotného trhu a uprednostnené v 
nadchádzajúcej priemyselnej stratégii, 
keďže sa už ukázalo, že sú odolné, 
vytvárajú verejnú hodnotu, majú zásadný 
vplyv na miestne spoločenstvá, v ktorých 
sídlia, a sú založené na hodnotách, ktoré 
by mali viesť fázu obnovy a 
transformácie; v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu, aby zaviedla osobitné podporné 
a finančné nástroje schopné pomôcť tejto 
kategórii podnikov a zabezpečiť, aby mali 
prístup ku všetkým investičným 
programom Únie, ako aj oceniť úlohu 
odkúpenia podnikov pracovníkmi počas 
hospodárskej krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 622
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, Seán Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. vyzýva na vytvorenie európskej 
siete na podporu a lepšiu koordináciu 
vysoko kvalitného lekárskeho výskumu v 
Európe vzhľadom na vysokú 
fragmentáciu výskumných činností v tejto 
oblasti; opakuje, že je potrebné zaviesť 
plán na zmiernenie rizika nedostatku 
liekov s cieľom zvládnuť všetky 
zraniteľné miesta a riziká pre 
dodávateľský reťazec základných liekov; 
pripomína význam farmaceutického 
priemyslu založeného na výskume, ktorý 
zásadným spôsobom prispieva k 
zabezpečeniu kvalitnej výroby a dodávky 
liekov pre všetkých pacientov v núdzi, k 
zabezpečeniu inovácií a podpore 
odolnosti, prístupnosti a pripravenosti 
systémov zdravotnej starostlivosti na 
riešenie budúcich výziev;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 623
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus 
Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. zdôrazňuje význam 
inštitucionálnych partnerstiev v rámci 
programu Horizont Európa ako účinných 
nástrojov na podporu úsilia v oblasti 
výskumu a inovácií v rámci strategických 
priemyselných ekosystémov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 624
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. uznáva význam výskumu a 
inovácií a vyzýva na vytvorenie skutočnej 
európskej siete na podporu 
vysokokvalitného lekárskeho výskumu v 
Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 625
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. vyzýva Komisiu, aby spolu s 
členskými štátmi vypracovala potenciálny 
daňový stimul na podporu investícií do 
výskumu a vývoja, ktoré sa znížili v 
dôsledku krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 626
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 20 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20c. zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť vyrovnanie úrovne stimulov 
duševného vlastníctva v oblasti 
biologických vied s USA a Čínou, aby 
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Európa zostala atraktívnym miestom pre 
investície do výskumu a vývoja a 
priemyselný rozvoj; vyzýva Komisiu, aby 
zachovala a rozvíjala európsky systém 
duševného vlastníctva svetovej triedy 
podporou silnej ochrany duševného 
vlastníctva, stimulov a mechanizmov 
odmeňovania v oblasti výskumu a vývoja s 
cieľom prilákať investície do rozvoja 
budúcej inovácie v prospech pacientov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 627
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, Seán Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 20 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20c. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
opatrenia na boj proti potenciálnej strate 
znalostí a inovácií počas súčasnej krízy; 
vrátane nástrojov, ktoré podporujú 
spoločnosti pri dočasnom zdieľaní 
znalostných pracovníkov s verejnými 
výskumnými organizáciami a univerzitami 
s cieľom umožniť verejno-súkromný 
výskum v oblasti verejných priorít, ako aj 
udržať si zamestnanosť a inovačnú 
kapacitu v čase krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 628
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 20 d (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20d. uznáva, že farmaceutický 
priemysel založený na výskume je 
dôležitým odvetvím, ktoré prispieva k 
zabezpečeniu kvalitnej výroby a dodávok 
liekov pre všetkých pacientov v núdzi, k 
zabezpečeniu budúcich inovácií s cieľom 
riešiť nedoriešené a neuspokojené potreby 
a k podpore odolnosti, prístupnosti a 
pripravenosti systémov zdravotnej 
starostlivosti na riešenie budúcich výziev 
vrátane pandémií; uznáva, že 
farmaceutické odvetvie v Európe kriticky 
zamestnáva približne 765 000 ľudí, 
podporuje približne 2,7 milióna 
pracovných miest v EÚ a je najväčším 
prispievateľom ku kladnej obchodnej 
bilancii Európy, pričom v roku 2018 
prispelo viac ako 91 miliardami EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 629
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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

Návrh uznesenia
Odsek 20 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20d. víta prístup priemyselných 
združení a navrhovaný vodíkový, 
nízkouhlíkový priemysel, batérie, 
priemyselné cloudy a platformy a 
združenia v oblasti surovín; zdôrazňuje, že 
MSP zohrávajú neoddeliteľnú úlohu pri 
vytváraní priemyselných združení a ich 
výrobných reťazcov; zdôrazňuje potrebu 
primeraných finančných nástrojov pre 
združenia; vyzýva Komisiu, aby zahrnula 
CC(U)S do združení vo vodíkovom a 
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nízkouhlíkovom priemysle; zákonné 
požiadavky musia vytvoriť rámec pre 
inovácie v oblasti mobility šetrnej ku 
klíme a výroby energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 630
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Bernard Guetta, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 
startupmi, odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov;

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 
startupmi, odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov; vyzýva na 
riadenie týchto ekosystémov, ktoré by 
integrovalo všetky príslušné 
zainteresované strany z priemyselných 
odvetví, ktoré sú kľúčové na dosiahnutie 
energetickej a digitálnej transformácie; 
domnieva sa, že ekosystémy by mali 
zohrávať úlohu pri vymedzovaní riešení a 
opatrení, ktoré sa majú prijať s cieľom 
realizovať európsku priemyselnú 
stratégiu; pripomína, že pri budúcej práci 
v oblasti priemyselných ekosystémov by sa 
mali zohľadniť odvetvové akčné plány 
oznámené v rámci zelenej dohody a 
priemyselnej stratégie, ako aj práce, ktoré 
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sa už vykonali na predchádzajúcich 
európskych priemyselných fórach, najmä 
na strategickom fóre dôležitých projektov 
spoločného európskeho záujmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 631
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 
startupmi, odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov;

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 
startupmi, odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov; vyzýva Komisiu, 
aby okrem doteraz identifikovaných 
strategických hodnotových reťazcov 
vypracovala rozhodné priemyselné 
politiky pre každý zo štrnástich 
strategických priemyselných ekosystémov 
a podporila silné európske hodnotové 
reťazce v ekosystémoch, ktoré majú 
zásadný význam pre dvojakú ekologickú a 
digitálnu transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 632
Tom Berendsen
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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, Seán Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 
startupmi, odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov;

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; zdôrazňuje, že 
priemyselnú politiku treba vytvárať 
prostredníctvom inkluzívneho, 
transparentného prístupu založeného na 
dôkazoch, zdôrazňuje, že ekosystémy by 
mali zahŕňať všetky prepojenia na 
hodnotové reťazce vrátane MSP; okrem 
toho sa domnieva, že podpora spolupráce 
medzi priemyslom, akademickou obcou, 
MSP, startupmi, odborovými zväzmi, 
tvorcami, občianskou spoločnosťou, 
organizáciami koncových používateľov a 
všetkými ostatnými zainteresovanými 
stranami bude kľúčom k riešeniu zlyhaní 
trhu a koordinácie a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 633
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 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
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kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 
startupmi, odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov;

kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 
startupmi a scaleupmi, odborovými 
zväzmi, občianskou spoločnosťou, 
organizáciami koncových používateľov a 
všetkými ostatnými zainteresovanými 
stranami bude kľúčom k riešeniu zlyhaní 
trhu a podpore úsilia na prekonanie tzv. 
údolia smrti, a to aj v oblastiach, ktoré ešte 
nie sú predmetom priemyselných záujmov; 
v tejto súvislosti pripomína význam 
podpory sociálneho dialógu a konzultácií 
s pracovníkmi pri navrhovaní a 
vykonávaní priemyselných politík v súlade 
s Európskym pilierom sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 634
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 
startupmi, odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú, čistú a bezpečnú energiu, ako aj 
potrebnú energetickú infraštruktúru, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; požaduje analýzu 
ekosystémov s cieľom posúdiť potreby 
každého odvetvia pri jeho transformácii a 
pomôcť vytvoriť plán transformácie; 
okrem toho sa domnieva, že podpora 
spolupráce medzi priemyslom, 
akademickou obcou, MSP, startupmi, 
odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
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priemyselných záujmov; zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 635
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 
startupmi, odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov;

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; žiada, aby sa 
podrobnejšie analyzoval každý ekosystém 
vrátane osobitných potrieb každého 
zahrnutého odvetvia a aby sa vypracovali 
odvetvové investičné plány na ich 
transformáciu; okrem toho sa domnieva, 
že podpora spolupráce medzi priemyslom, 
akademickou obcou, MSP, startupmi, 
odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 636
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 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 
startupmi, odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov;

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; žiada, aby sa 
podrobnejšie analyzoval každý ekosystém 
vrátane osobitných potrieb každého 
zahrnutého odvetvia a aby sa vypracovali 
odvetvové investičné plány na ich 
transformáciu; okrem toho sa domnieva, 
že podpora spolupráce medzi priemyslom, 
akademickou obcou, MSP, startupmi, 
odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 637
Marek Paweł Balt

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 
startupmi, odborovými zväzmi, občianskou 

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; žiada, aby sa 
podrobnejšie analyzoval každý ekosystém 
vrátane osobitných potrieb každého 
zahrnutého odvetvia a aby sa vypracovali 
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spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov;

odvetvové investičné plány na ich 
transformáciu; okrem toho sa domnieva, 
že podpora spolupráce medzi priemyslom, 
akademickou obcou, MSP, startupmi, 
odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 638
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 
startupmi, odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov;

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 
startupmi, odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, pri 
zabezpečení toho, aby pracovníci v 
žiadnom prípade nezaplatili účet za toto 
úsilie, a to aj v oblastiach, ktoré ešte nie sú 
predmetom priemyselných záujmov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 639
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 
startupmi, odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov;

21. zastáva názor, že spojenie všetkých 
príslušných zainteresovaných strán v 
priemyselných ekosystémoch je 
nevyhnutné na prípravu ďalšej 
priemyselnej revolúcie, ktorá zabezpečí 
cenovo dostupnú energiu z obnoviteľných 
zdrojov, transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 
startupmi, odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore prekonania 
tzv. údolia smrti, a to aj v oblastiach, ktoré 
ešte nie sú predmetom priemyselných 
záujmov, ale majú vysokú spoločenskú 
pridanú hodnotu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 640
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 

21. zastáva názor, že ekosystémy 
založené na údajoch budú kľúčovými 
prvkami budúcej priemyselnej revolúcie, 
ktorá bude využívať pokrokovú a 
inteligentnú výrobu, zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby, 
softvérovej technológie a poskytovania 
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startupmi, odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov;

služieb; okrem toho sa domnieva, že 
podpora spolupráce medzi priemyslom, 
akademickou obcou, MSP, startupmi, 
odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 641
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 
startupmi, odborovými zväzmi, 
občianskou spoločnosťou, organizáciami 
koncových používateľov a všetkými 
ostatnými zainteresovanými stranami 
bude kľúčom k riešeniu zlyhaní trhu a 
podpore úsilia na prekonanie tzv. údolia 
smrti, a to aj v oblastiach, ktoré ešte nie sú 
predmetom priemyselných záujmov;

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora pozitívnych modelov 
spolupráce medzi rôznymi aktérmi 
zapojenými do výskumných a obchodných 
činností, prostredníctvom ktorých sa 
spájajú verejné orgány, univerzity, 
mikropodniky a MSP, aby podporovali 
inovácie; domnieva sa, že ekosystémy 
budú kľúčovými prvkami ďalšej 
priemyselnej revolúcie, ktorá zabezpečí 
cenovo dostupné a čistejšie zdroje energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 642
Ignazio Corrao, Eleonora Evi



PE653.982v02-00 36/73 AM\1208892SK.docx

SK

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 
startupmi, odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov;

21. zastáva názor, že reprezentatívne 
ekosystémy budú kľúčovými prvkami 
ďalšej priemyselnej revolúcie, ktorá 
zabezpečí cenovo dostupnú energiu z 
obnoviteľných zdrojov, transformatívne 
metódy výroby a poskytovania služieb; 
okrem toho sa domnieva, že podpora 
spolupráce medzi priemyslom, 
akademickou obcou, MSP, startupmi, 
odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
demokratickej transformácii, riešeniu 
zlyhaní trhu a podpore úsilia na prekonanie 
tzv. údolia smrti, a to aj v oblastiach, ktoré 
ešte nie sú predmetom priemyselných 
záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 643
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 
startupmi, odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 
startupmi, odborovými zväzmi, tvorcami, 
občianskou spoločnosťou, organizáciami 
koncových používateľov a všetkými 
ostatnými zainteresovanými stranami bude 
kľúčom k riešeniu zlyhaní trhu a podpore 
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prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov;

úsilia na prekonanie tzv. údolia smrti, a to 
aj v oblastiach, ktoré ešte nie sú 
predmetom priemyselných záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 644
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 
transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 
startupmi, odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov;

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú energiu, transformatívne metódy 
výroby a poskytovania služieb; okrem toho 
sa domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 
startupmi, odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 645
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistejšiu energiu, 

21. zastáva názor, že ekosystémy budú 
kľúčovými prvkami ďalšej priemyselnej 
revolúcie, ktorá zabezpečí cenovo 
dostupnú a čistú energiu, transformatívne 
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transformatívne metódy výroby a 
poskytovania služieb; okrem toho sa 
domnieva, že podpora spolupráce medzi 
priemyslom, akademickou obcou, MSP, 
startupmi, odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore úsilia na 
prekonanie tzv. údolia smrti, a to aj v 
oblastiach, ktoré ešte nie sú predmetom 
priemyselných záujmov;

metódy výroby a poskytovania služieb; 
okrem toho sa domnieva, že podpora 
spolupráce medzi priemyslom, 
akademickou obcou, MSP, startupmi, 
odborovými zväzmi, občianskou 
spoločnosťou, organizáciami koncových 
používateľov a všetkými ostatnými 
zainteresovanými stranami bude kľúčom k 
riešeniu zlyhaní trhu a podpore prekonania 
tzv. údolia smrti, a to aj v oblastiach, ktoré 
ešte nie sú predmetom priemyselných 
záujmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 646
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočnou transparentnosťou v 
procese identifikácie ekosystémov, 
nedostatočne jasnou úlohou 
priemyselného fóra a združení a 
obmedzenými informáciami dostupnými 
verejnosti; pripomína, že ekosystémový 
prístup by mal byť zameraný na zapojenie 
všetkých príslušných hospodárskych a 
sociálnych zainteresovaných strán vrátane 
občianskej spoločnosti holistickým a 
transparentným spôsobom s cieľom 
podporiť otvorené diskusie a zastrešujúce 
riešenia, ktoré vyhovujú všetkým; vyzýva 
preto Komisiu, aby zabezpečila 
transparentnosť priemyselných 
ekosystémov a jasnú úlohu občianskej 
spoločnosti, spotrebiteľských organizácií 
a odborových zväzov v celkovom riadení a 
vykonávaní priemyselnej stratégie a 
akýchkoľvek iných príslušných právnych 
predpisov alebo iniciatív;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 647
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
fórum na vysokej úrovni o lepšom 
prístupe k zdravotnej inovácii s 
príslušnými zainteresovanými stranami, 
členskými štátmi a Komisiou vzhľadom 
na ich príslušné oblasti pôsobnosti, aby 
vypracovala riešenia pre viacero 
zainteresovaných strán s cieľom zaviesť 
nové technológie do zdravotníckych 
systémov a skrátiť čas čakania pacientov 
v Európe na prístup k novej liečbe; 
zdôrazňuje, že fórum na vysokej úrovni by 
okrem toho umožnilo komplexnú diskusiu 
a analýzu základných príčin nerovného 
prístupu k pacientom a v oblasti dodávok 
liekov, pričom by sa zohľadnila aj 
fragmentácia jednotného trhu EÚ a rôzne 
vnútroštátne prístupy k tvorbe cien a 
úhradám, ako aj investície a organizácia v 
oblasti zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 648
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Bernard 
Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, 
Fredrick Federley, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje potenciálnu úlohu 
regiónov pri dosahovaní európskych 
priemyselných ambícií; domnieva sa, že 
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treba posilniť medziregionálnu 
spoluprácu zameranú na udržateľnú a 
digitálnu transformáciu, tak ako v 
stratégiách pre inteligentnú špecializáciu, 
s cieľom stimulovať regionálne 
ekosystémy; žiada preto Komisiu, aby 
podporovala rozvoj nástrojov, ktoré môžu 
poskytnúť jasný plán pre regióny s 
prístupom prispôsobeným potrebám s 
cieľom zabezpečiť vedúce postavenie 
priemyslu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 649
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
vnútorný rast v Európe pri smerovaní 
hodnoty prostredníctvom spotreby a 
investícií; domnieva sa, že financializácia 
je hrozbou pre mzdy a investície, pokiaľ 
ide o prilákanie zisku z odvetvia pre 
akcionárov; domnieva sa, že fiškálne 
politiky a medzinárodná spolupráca v tejto 
oblasti by mali obmedziť finančné 
stratégie podnikov a podporovať 
prerozdelenie prebytku pre pracovníkov a 
na investície namiesto pre akcionárov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 650
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. uznáva, že farmaceutický 
priemysel založený na výskume je 
dôležitým odvetvím, ktoré prispieva k 
zabezpečeniu kvalitnej výroby a dodávok 
liekov pre všetkých pacientov v núdzi, k 
zabezpečeniu budúcich inovácií s cieľom 
riešiť nedoriešené a neuspokojené potreby 
a k podpore odolnosti, prístupnosti a 
pripravenosti systémov zdravotnej 
starostlivosti na riešenie budúcich výziev 
vrátane pandémií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 651
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
vyvážené zastúpenie príslušných 
zainteresovaných strán a obchodných 
partnerov v rámci priemyselného fóra pre 
každý zo štrnástich strategických 
priemyselných ekosystémov; požaduje 
plnú účasť organizácií občianskej 
spoločnosti a nezávislých odborníkov a 
vyváženie verejných, spoločenských a 
súkromných záujmov v rámci 
priemyselného fóra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 652
François-Xavier Bellamy

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)



PE653.982v02-00 42/73 AM\1208892SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje, že investície do 
kľúčových hodnotových reťazcov budú 
zohrávať kľúčovú úlohu pri zachovaní 
našej budúcej strategickej autonómie; 
domnieva sa, že je potrebné uprednostniť 
investície do odvetví priemyslu, ktoré 
majú zásadný význam pre našu 
strategickú autonómiu, ako je bezpečnosť, 
obrana, potravinová sebestačnosť a 
zdravie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 653
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. domnieva sa, že kľúčové odvetvia 
na zabezpečenie autonómie politiky EÚ v 
oblasti zdravia, bezpečnosti, dopravy a 
infraštruktúry si vyžadujú výrazný pokrok, 
aby sa zaručil ich dlhodobý rozvoj; vyzýva 
Komisiu na plánovanie politiky v 
kľúčových odvetviach s cieľom vyvážiť 
rozvoj takýchto odvetví v celej Európe, o 
čom sa diskutuje v pracovných skupinách 
zainteresovaných strán vrátane uvedených 
zainteresovaných strán; žiada, aby sa v 
každom určenom kľúčovom odvetví 
vytvorili verejné platformy pre výskum a 
vývoj a pre výskum a technológie, v 
ktorých uvedené zainteresované strany 
môžu identifikovať a podporovať inovácie 
výrobkov a procesov, ktoré zodpovedajú 
príslušným potrebám občanov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 654
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun 
Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že verejné 
obstarávanie je rozhodujúcou hnacou silou 
priemyselnej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosti 
úplného využitia pákového efektu 
verejných výdavkov a investícií na 
dosiahnutie politických cieľov, a to aj 
zavedením povinných environmentálnych a 
sociálnych kritérií do verejného 
obstarávania; vyzýva tiež Komisiu, aby 
presadzovala ambicióznejší nástroj 
medzinárodného obstarávania, ktorý 
zabezpečí reciprocitu a spoločné normy;

22. domnieva sa, že verejné 
obstarávanie je rozhodujúcou hnacou silou 
priemyselnej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosti 
úplného využitia pákového efektu 
verejných výdavkov a investícií na 
dosiahnutie politických cieľov, a to aj 
zavedením povinných environmentálnych a 
sociálnych kritérií do verejného 
obstarávania a stanovením povinnosti 
predkladania správ pre Komisiu a členské 
štáty; vyzýva verejných obstarávateľov, 
aby systematicky využívali prístup 
založený na najlepšom pomere ceny a 
kvality počas životnosti výrobkov a 
služieb; nabáda verejných obstarávateľov, 
aby využili ustanovenie (článok 85 
smernice o službách), ktoré umožňuje 
zamietnuť ponuky, ak sa viac ako 50 % 
hodnoty pridá mimo EÚ, s cieľom 
podporiť pracovné miesta v oblasti 
priemyslu v Európe; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby investičné programy EÚ 
nevyužívali štátne podniky z tretích krajín, 
čo by viedlo k neobvykle nízkym ponukám 
a nekalej hospodárskej súťaži; vyzýva tiež 
Komisiu, aby presadzovala ambicióznejší 
nástroj medzinárodného obstarávania, 
ktorý zabezpečí reciprocitu a spoločné 
normy, a aby v definovaných 
strategických odvetviach presadzovala 
uprednostňovanie európskych výrobkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 655
Michael Bloss
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že verejné 
obstarávanie je rozhodujúcou hnacou silou 
priemyselnej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosti 
úplného využitia pákového efektu 
verejných výdavkov a investícií na 
dosiahnutie politických cieľov, a to aj 
zavedením povinných environmentálnych 
a sociálnych kritérií do verejného 
obstarávania; vyzýva tiež Komisiu, aby 
presadzovala ambicióznejší nástroj 
medzinárodného obstarávania, ktorý 
zabezpečí reciprocitu a spoločné normy;

22. domnieva sa, že zelené a 
udržateľné verejné obstarávanie je 
rozhodujúcou hnacou silou priemyselnej 
transformácie; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala možnosti úplného využitia 
pákového efektu verejných výdavkov a 
investícií na dosiahnutie politických 
cieľov, považuje verejné obstarávanie za 
kľúčové pre plán hospodárskej obnovy 
EÚ prostredníctvom uprednostňovania a 
podpory dopytu po ekologicky 
inovatívnych a udržateľných tovaroch a 
službách, ako aj umožnenia relokácie 
kľúčových strategických odvetví, ako sú 
výrobky súvisiace so zdravím a 
poľnohospodárstvo, a podpory kratších a 
udržateľných dodávateľských reťazcov; 
vyzýva Komisiu, aby zaviedla povinné 
environmentálne, sociálne a etické 
kritériá do verejného obstarávania a 
zabezpečila, aby MSP mali spravodlivú 
možnosť zúčastniť sa na významnom 
trhu verejného obstarávania; ďalej 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby zvýšili 
informovanosť o existujúcich 
programoch na podporu ekologických 
služieb vo verejnom obstarávaní a lepšie 
ich využívali; vyzýva Komisiu, aby 
presadzovala ambicióznejší nástroj 
medzinárodného obstarávania, ktorý 
zabezpečí udržateľnejšie a odolnejšie 
hodnotové reťazce, reciprocitu a spoločné 
normy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 656
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
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Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že verejné 
obstarávanie je rozhodujúcou hnacou silou 
priemyselnej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosti 
úplného využitia pákového efektu 
verejných výdavkov a investícií na 
dosiahnutie politických cieľov, a to aj 
zavedením povinných environmentálnych a 
sociálnych kritérií do verejného 
obstarávania; vyzýva tiež Komisiu, aby 
presadzovala ambicióznejší nástroj 
medzinárodného obstarávania, ktorý 
zabezpečí reciprocitu a spoločné normy;

22. domnieva sa, že verejné 
obstarávanie je rozhodujúcou hnacou silou 
priemyselnej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosti 
úplného využitia pákového efektu 
verejných výdavkov a investícií na 
dosiahnutie politických cieľov, a to aj 
zavedením povinných environmentálnych a 
sociálnych kritérií do verejného 
obstarávania a európskej preferencie v 
strategických oblastiach; vyzýva tiež 
Komisiu, aby presadzovala ambicióznejší 
nástroj medzinárodného obstarávania, 
ktorý zabezpečí reciprocitu a spoločné 
normy; vyzýva Komisiu, aby prijala 
právny predpis o uprednostňovaní nákupu 
výrobkov európskeho pôvodu, tzv. Buy 
European Act s cieľom poskytnúť 
európskym spoločnostiam nástroje 
podobné tým, ktoré majú ich hlavní 
medzinárodní konkurenti, ak neexistuje 
globálny mechanizmus prístupu na 
verejné trhy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 657
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že verejné 
obstarávanie je rozhodujúcou hnacou silou 
priemyselnej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosti 
úplného využitia pákového efektu 
verejných výdavkov a investícií na 
dosiahnutie politických cieľov, a to aj 
zavedením povinných environmentálnych a 
sociálnych kritérií do verejného 

22. domnieva sa, že verejné 
obstarávanie je rozhodujúcou hnacou silou 
priemyselnej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala, ako v plnej 
miere využiť pákový efekt verejných 
výdavkov a investícií na dosiahnutie 
politických cieľov, a to aj zavedením 
povinných kritérií udržateľnosti, 
environmentálnych a sociálnych kritérií do 
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obstarávania; vyzýva tiež Komisiu, aby 
presadzovala ambicióznejší nástroj 
medzinárodného obstarávania, ktorý 
zabezpečí reciprocitu a spoločné normy;

verejného obstarávania, ako je 
zohľadnenie uhlíkovej stopy, 
recyklovaného obsahu a pracovných 
podmienok pri výrobe konečného 
produktu počas jeho celého životného 
cyklu; vyzýva tiež Komisiu, aby 
presadzovala ambicióznejší nástroj 
medzinárodného obstarávania, ktorý 
zabezpečí reciprocitu a spoločné normy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 658
Dan Nica, Carlo Calenda, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Tsvetelina Penkova, Romana Jerković

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že verejné 
obstarávanie je rozhodujúcou hnacou silou 
priemyselnej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosti 
úplného využitia pákového efektu 
verejných výdavkov a investícií na 
dosiahnutie politických cieľov, a to aj 
zavedením povinných environmentálnych a 
sociálnych kritérií do verejného 
obstarávania; vyzýva tiež Komisiu, aby 
presadzovala ambicióznejší nástroj 
medzinárodného obstarávania, ktorý 
zabezpečí reciprocitu a spoločné normy;

22. domnieva sa, že verejné 
obstarávanie je rozhodujúcou hnacou silou 
priemyselnej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosti 
úplného využitia pákového efektu 
verejných výdavkov a investícií na 
dosiahnutie politických cieľov, a to aj 
zavedením povinných environmentálnych a 
sociálnych kritérií do verejného 
obstarávania; vyzýva tiež Komisiu, aby 
presadzovala ambicióznejší medzinárodný 
nástroj verejného obstarávania, ktorý 
zabezpečí reciprocitu a vzájomné normy, 
čím sa podporí dodržiavanie práv 
duševného vlastníctva s cieľom podporiť 
zahraničných obchodných partnerov, 
ktorí sa zaviažu k rovnako vysokej úrovni 
ochrany ako EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 659
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
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Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že verejné 
obstarávanie je rozhodujúcou hnacou silou 
priemyselnej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosti 
úplného využitia pákového efektu 
verejných výdavkov a investícií na 
dosiahnutie politických cieľov, a to aj 
zavedením povinných environmentálnych 
a sociálnych kritérií do verejného 
obstarávania; vyzýva tiež Komisiu, aby 
presadzovala ambicióznejší nástroj 
medzinárodného obstarávania, ktorý 
zabezpečí reciprocitu a spoločné normy;

22. domnieva sa, že verejné 
obstarávanie je rozhodujúcou hnacou silou 
priemyselnej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosti 
úplného využitia pákového efektu 
verejných výdavkov a investícií na 
dosiahnutie politických cieľov, a to aj 
posilnením kritérií udržateľnosti a 
sociálnych kritérií vo verejnom 
obstarávaní; vyzýva tiež Komisiu, aby 
presadzovala ambicióznejší nástroj 
medzinárodného obstarávania, ktorý 
zabezpečí reciprocitu a spoločné normy; 
zároveň sa zameriava na efektívnosť a 
predvídateľnosť nástroja, aby sa 
zabezpečil voľný obchod a konkurenčné 
ceny pre spotrebiteľov v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 660
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že verejné 
obstarávanie je rozhodujúcou hnacou silou 
priemyselnej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosti 
úplného využitia pákového efektu 
verejných výdavkov a investícií na 
dosiahnutie politických cieľov, a to aj 
zavedením povinných environmentálnych a 
sociálnych kritérií do verejného 
obstarávania; vyzýva tiež Komisiu, aby 

22. domnieva sa, že verejné 
obstarávanie je rozhodujúcou hnacou silou 
priemyselnej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosti 
úplného využitia pákového efektu 
verejných výdavkov a investícií na 
dosiahnutie politických cieľov, a to aj 
zavedením povinných environmentálnych a 
sociálnych kritérií do verejného 
obstarávania;
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presadzovala ambicióznejší nástroj 
medzinárodného obstarávania, ktorý 
zabezpečí reciprocitu a spoločné normy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 661
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že verejné 
obstarávanie je rozhodujúcou hnacou silou 
priemyselnej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosti 
úplného využitia pákového efektu 
verejných výdavkov a investícií na 
dosiahnutie politických cieľov, a to aj 
zavedením povinných environmentálnych a 
sociálnych kritérií do verejného 
obstarávania; vyzýva tiež Komisiu, aby 
presadzovala ambicióznejší nástroj 
medzinárodného obstarávania, ktorý 
zabezpečí reciprocitu a spoločné normy;

22. domnieva sa, že zelené a 
udržateľné verejné obstarávanie je 
rozhodujúcou hnacou silou priemyselnej 
transformácie; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala možnosti úplného využitia 
pákového efektu verejných výdavkov a 
investícií na vytvorenie trhov s výrobkami 
a službami, ktoré sú uhlíkovo neutrálne a 
efektívne využívajúce zdroje, a na 
dosiahnutie politických cieľov, a to aj 
zavedením povinných environmentálnych a 
sociálnych kritérií do verejného 
obstarávania; vyzýva tiež Komisiu, aby 
presadzovala ambicióznejší nástroj 
medzinárodného obstarávania, ktorý 
zabezpečí reciprocitu a spoločné normy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 662
Marek Paweł Balt

Návrh uznesenia
Odsek 22 – pododsek 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

vyzýva Komisiu, aby ďalej posilňovala 
európsku nízkouhlíkovú výrobu v 
energeticky náročných priemyselných 
odvetviach (napr. v oblasti chemických 
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látok, ocele, cementu, neželezných kovov) 
a pokračovala v obehovom hospodárstve – 
podľa odporúčaní Hlavného plánu 
konkurencieschopnej transformácie 
energeticky náročných priemyselných 
odvetví EÚ z roku 2019 – s cieľom 
pomôcť vyradiť dovoz z regiónov s väčšou 
uhlíkovou náročnosťou a stimulovať 
vyššiu úroveň ambícií v oblasti klímy zo 
strany globálnych obchodných partnerov 
EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 663
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje, že je potrebné 
stimulovať rozvoj vedúcich trhov a 
zaviesť stupňovateľné nástroje na 
zvýšenie dopytu pre udržateľné 
priemyselné materiály a výrobky, najmä s 
vysokými požiadavkami na kapitálové 
výdavky; vyzýva Komisiu, aby stanovila 
ambicióznejšie a účinnejšie normy a 
kvóty, pokiaľ ide o znižovanie emisií 
skleníkových plynov, recykláciu, úspory 
zdrojov a energie, nulové znečistenie a 
požiadavky obehového hospodárstva, na 
podporu rámca pre udržateľnú 
produktovú politiku; poukazuje na revíziu 
noriem v oblasti verejného obstarávania 
pre základné materiály, napríklad v 
odvetví výstavby a stavebníctva, ako aj na 
zavedenie udržateľných mandátov na 
nákup výrobkov a materiálov pre veľkých 
spotrebiteľov v súkromnom sektore, kvóty 
pre klimaticky neutrálne výrobky a 
materiály vrátane ocele s nulovými 
emisiami uhlíka a cementu s nízkym 
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obsahom uhlíka, ako aj povinné 
označovanie trvácnosti a opraviteľnosti 
výrobkov a zlepšenie informovanosti 
spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 664
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 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zastáva názor, že na to, aby bola 
fáza rekonštrukcie a transformácie 
skutočne účinná, verejná správa by mala 
zohrávať kľúčovú úlohu pri 
zabezpečovaní hospodárskeho prostredia 
priaznivého pre podniky a znižovaní ich 
administratívnej záťaže a pri súčasnom 
zabezpečení najvyšších noriem 
transparentnosti a bezpečnosti 
pracovníkov; domnieva sa, že v rámci 
verejného sektora a medzi jeho 
zamestnancami by sa mali podporovať 
nástroje elektronickej verejnej správy, 
politiky digitálnej inovácie a zlepšovanie 
digitálnych zručností; vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila výmenu vnútroštátnych a 
regionálnych najlepších postupov v tejto 
oblasti s osobitným odkazom na verejné 
riadenie hospodárskej 
konkurencieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 665
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. pripomína význam udržateľného a 
konkurencieschopného farmaceutického 
priemyslu s cieľom zabezpečiť pre 
pacientov udržateľný prístup k liekom, 
ako sa preukázalo počas zdravotnej krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19; v 
záujme zabezpečenia existujúcich 
investícií do výroby v Európe, 
zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti, 
hospodárskej súťaže a bezpečnosti 
dodávok vyzýva Komisiu, aby podporovala 
členské štáty osobitným vypracovaním ad 
hoc usmernení EÚ o udržateľnom 
obstarávaní liekov podľa súčasnej 
smernice o verejnom obstarávaní so 
zameraním na kritériá nad rámec 
najnižšej ceny, najmä vykonávaním tzv. 
kritérií MEAT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 666
Dan Nica, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Tsvetelina Penkova, 
Romana Jerković

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. vyzýva Komisiu, aby v záujme 
lepšej podpory európskeho výskumu a 
inovácií naďalej podporovala flexibilitu 
pri udeľovaní licencií, ktorá by 
inovátorom umožnila získavať licencie 
spôsobom, ktorý odráža mnohé rôzne 
spôsoby využitia ich technológií; na to, 
aby sa EÚ mohla stať popredným 
aktérom v oblasti 5G a 6G, európske 
spoločnosti potrebujú spravodlivú 
kompenzáciu, aby nepoľavili vo svojom 
úsilí v oblasti výskumu a vývoja; vyzýva 
Komisiu, aby zvážila vplyv, ktorý by akčný 
plán pre oblasť duševného vlastníctva 
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mohol mať na európskych prispievateľov 
k rozvoju noriem.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 667
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. vyzýva Komisiu, aby zvážila 
prípadné zavedenie právneho predpisu o 
uprednostňovaní nákupu výrobkov 
európskeho pôvodu, tzv. Buy European 
Act, s cieľom podporiť európskych 
výrobcov, najmä MSP, ktorí čelia rastúcej 
miere konkurencie najmä zo strany rýchlo 
sa rozvíjajúcich krajín; zdôrazňuje, že 
„Buy European Act“ je potrebný tam, kde 
nie je k dispozícii silný nástroj 
medzinárodného obstarávania; v tejto 
súvislosti pripomína, že priemyselná 
stratégia EÚ sa vždy príliš zameriavala na 
služby, a nie na výrobné odvetvia, v 
ktorých je stále zastúpená väčšina MSP 
v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 668
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. nový odsek. uznáva prínos 
normalizácie k európskemu jednotnému 
trhu a jej prínos k zvýšeniu 
hospodárskeho, spoločenského a 
environmentálneho blahobytu vrátane 
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ochrany zdravia a bezpečnosti 
spotrebiteľov a pracovníkov; zdôrazňuje, 
že je potrebné vypracovať, posúdiť a 
používať harmonizované normy na 
podporu priemyselných odvetví, ktoré sú 
účinné, bezpečné, opakovateľné a 
vysokokvalitné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 669
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť politické smerovanie a 
smerovanie politík a ambiciózne verejné 
programy na podporu priemyslu a 
investícií, a to najmä v oblasti výskumu a 
vývoja a kozmického a obranného 
priemyslu; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
význam zodpovedajúceho financovania a 
posilnenia synergií v budúcom 
viacročnom finančnom rámci pre 
program Horizont Európa, Európsky 
vesmírny program a Európsky obranný 
fond;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 670
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 22 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. v nadväznosti na krízu spôsobenú 
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ochorením COVID-19 a jasnú potrebu 
celoeurópskej koordinácie a dialógu s 
cieľom zaručiť prístup pacientov k liečbe 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
ad hoc platformu s tvorcami politiky, 
orgánmi, farmaceutickým priemyslom a 
príslušnými zainteresovanými stranami 
dodávateľského reťazca zdravotnej 
starostlivosti s cieľom vymedziť a 
dohodnúť sa na spoločnom pláne a 
konkrétnych opatreniach a politikách, 
napríklad s cieľom zabezpečiť 
udržateľnosť a konkurencieschopnosť 
farmaceutického odvetvia v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 671
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 22 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. žiada zavedenie povinností 
náležitej starostlivosti, pokiaľ ide o 
ľudské práva, sociálnu a 
environmentálnu vysledovateľnosť v 
rámci všetkých výrobných a hodnotových 
reťazcov, a rozšírenie rozsahu pôsobnosti 
nad rámec nerastných surovín a kovov v 
súlade s hlavnými zásadami OSN v oblasti 
podnikania a ľudských práv, 
usmerneniami OECD o nadnárodných 
spoločnostiach a európskou smernicou o 
zverejňovaní nefinančných informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 672
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Návrh uznesenia
Odsek 22 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22c. naliehavo žiada, aby bolo od roku 
2021 zavedené moratórium na 
hlbokomorskú ťažbu s cieľom zabrániť 
škodlivej ťažbe surovín v oceánoch, 
keďže druhotné suroviny ponúkajú 
omnoho životaschopnejší zdroj dodávok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 673
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 22 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22d. podporuje politické opatrenia 
zamerané na to, aby sa udržateľné 
výrobky stali normou, a to vrátane 
rozšírenia rozsahu pôsobnosti ekodizajnu 
o právne predpisy, na základe ktorých 
budú výrobky trvanlivejšie, lepšie 
opraviteľné, opätovne použiteľné a lepšie 
recyklovateľné a nebudú obsahovať 
toxické látky, a silný pracovný program v 
oblasti ekodizajnu a environmentálneho 
označovania na roky 2020 – 2024, ktorý 
sa ešte musí predložiť v roku 2020, ako aj 
na prijatie opatrení pre každú konkrétnu 
skupinu výrobkov, hneď ako budú 
pripravené, a to aj pre smartfóny a iné 
nové IT zariadenia; vykonáva digitálne 
pasy výrobkov, ktoré obsahujú údaje o 
materiálovom a chemickom obsahu, 
vlastnostiach obehovosti a o uhlíkovej a 
environmentálnej stope výrobkov a 
materiálov uvádzaných na trh EÚ, 
zdôrazňuje potrebu podporovať miestnu 
spotrebu a výrobu na základe zásad, ktoré 
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spočívajú v odmietnutí, znížení, 
opätovnom použití, recyklácii a oprave, 
zastaviť obchodné stratégie plánovaného 
zastarávania tam, kde sú výrobky 
navrhnuté tak, aby mali krátku životnosť 
a museli sa nahradiť, a prispôsobiť 
spotrebu kapacite zaťaženia planéty, 
navrhuje zavedenie povinnosti 
udržateľných nákupov pre verejné orgány 
a súkromné organizácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 674
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 22 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22e. domnieva sa, že obnoviteľné 
materiály pochádzajúce z udržateľných 
zdrojov budú zohrávať dôležitú úlohu pri 
prechode na klimaticky neutrálny 
priemysel a celkovo hospodárstvo, a 
zdôrazňuje potrebu stimulovať investície 
do rozvoja udržateľného a obehového 
biohospodárstva, v rámci ktorého sa 
materiály intenzívne využívajúce fosílne 
zdroje nahrádzajú obnoviteľnými a 
biologickými materiálmi, ktoré sa 
získavajú udržateľným spôsobom a ktoré 
je možné používať čo najdlhšie, napríklad 
v odvetviach budov, textilu, chemických 
výrobkov, obalov, lodného staviteľstva a 
výroby energie; zdôrazňuje, že sa to bude 
musieť vykonať v rámci ekologických 
limitov; zdôrazňuje súčasné nezrovnalosti 
medzi cieľmi Únie v oblasti biodiverzity a 
jej politikou v oblasti bioenergie; vyzýva 
preto Komisiu, aby prijala prísnejšie 
kritériá udržateľnosti pre bioenergiu s 
cieľom zabezpečiť, aby jej prínos 
nenarúšal biodiverzitu a ekosystémy v 
rámci Únie ani mimo nej; vyzýva na 
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podporu výskumu a inovácií v oblasti 
udržateľných riešení a riešení v oblasti 
obehového biohospodárstva, ktoré by mali 
zohľadňovať potrebu chrániť jedinečnú 
biodiverzitu a ekosystémy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 675
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Komisiu, aby prijala 
dôrazný systém kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti (KPI) s cieľom analyzovať 
vplyv nariadení a nástrojov Únie ex-ante a 
monitorovať pokrok a výsledky;

23. vyzýva Komisiu, aby zaviedla silný 
rámec riadenia vrátane priemyselného 
fóra na podporu Komisie pri úspešnom 
vykonávaní priemyselnej stratégie, 
nepretržitého sledovania pokroku v Rade 
pre konkurencieschopnosť a v 
Európskom parlamente a priemyselných 
alianciách medzi priemyslom a členskými 
štátmi; vyzýva Komisiu, aby tento rámec 
riadenia doplnila prijatím dôrazného 
systému kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti (KPI) s cieľom analyzovať 
vplyv nariadení a nástrojov Únie ex-ante a 
možné investície a monitorovať pokrok a 
výsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 676
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, 
Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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23. vyzýva Komisiu, aby prijala 
dôrazný systém kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti (KPI) s cieľom analyzovať 
vplyv nariadení a nástrojov Únie ex-ante a 
monitorovať pokrok a výsledky;

23. vyzýva Komisiu, aby prijala 
dôrazný systém kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti (KPI) s cieľom analyzovať 
vplyv nariadení a nástrojov Únie ex-ante a 
monitorovať pokrok a výsledky s 
prihliadnutím na rozmer MSP; vyzýva 
Komisiu, aby pravidelne podávala správy 
o pokroku Rade pre 
konkurencieschopnosť a Európskemu 
parlamentu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 677
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Komisiu, aby prijala 
dôrazný systém kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti (KPI) s cieľom analyzovať 
vplyv nariadení a nástrojov Únie ex-ante a 
monitorovať pokrok a výsledky;

23. vyzýva Komisiu, aby prijala 
dôrazný systém kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti (KPI) s cieľom analyzovať 
vplyv nariadení a nástrojov Únie ex-ante a 
monitorovať pokrok a výsledky; 
zdôrazňuje potrebu vypracovať, posúdiť a 
používať harmonizované normy na 
zvýšenie konkurencieschopnosti 
európskeho priemyslu, zníženie nákladov, 
zlepšenie bezpečnosti a zvýšenie 
produktivity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 678
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh



AM\1208892SK.docx 59/73 PE653.982v02-00

SK

23. vyzýva Komisiu, aby prijala 
dôrazný systém kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti (KPI) s cieľom analyzovať 
vplyv nariadení a nástrojov Únie ex-ante a 
monitorovať pokrok a výsledky;

23. vyzýva Komisiu, aby prijala 
dôrazný systém kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti (KPI) s cieľom analyzovať 
vplyv nariadení a nástrojov Únie ex-ante a 
monitorovať pokrok a výsledky; žiada 
Komisiu, aby vypracovala výročnú správu 
pre Európsky parlament a Radu o 
pokroku dosiahnutom pri prechode na 
konkurencieschopný priemysel s nulovou 
bilanciou skleníkových plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 679
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 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Komisiu, aby prijala 
dôrazný systém kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti (KPI) s cieľom analyzovať 
vplyv nariadení a nástrojov Únie ex-ante a 
monitorovať pokrok a výsledky;

23. vyzýva Komisiu, aby prijala 
dôrazný systém kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti (KPI) s cieľom analyzovať 
vplyv nariadení a nástrojov Únie ex-ante a 
monitorovať pokrok a výsledky; 
zdôrazňuje, že systém KPI by mal byť 
založený na cieľoch, ktoré sú špecifické, 
merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a 
časovo orientované;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 680
Dan Nica, Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Romana Jerković

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Komisiu, aby prijala 
dôrazný systém kľúčových ukazovateľov 

23. vyzýva Komisiu, aby prijala 
dôrazný systém kľúčových ukazovateľov 
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výkonnosti (KPI) s cieľom analyzovať 
vplyv nariadení a nástrojov Únie ex-ante a 
monitorovať pokrok a výsledky;

výkonnosti (KPI) s cieľom analyzovať 
vplyv nariadení a nástrojov Únie ex-ante 
na základe dôkazov založených na faktoch 
a monitorovať pokrok a výsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 681
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 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Komisiu, aby prijala 
dôrazný systém kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti (KPI) s cieľom analyzovať 
vplyv nariadení a nástrojov Únie ex-ante a 
monitorovať pokrok a výsledky;

23. vyzýva Komisiu, aby prijala 
dôrazný systém kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti (KPI) s cieľom analyzovať 
vplyv nariadení a nástrojov Únie ex-ante a 
možné investície a monitorovať pokrok a 
výsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 682
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
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. domnieva sa, že hodnotenie 
právnych predpisov a opatrení EÚ by sa 
malo viac zamerať na analýzu 
vykonávania v členských štátoch a 
načrtnúť, či sa právne predpisy EÚ 
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vykonávajú alebo vykladajú spôsobom, 
ktorým sa vytvárajú zbytočné a 
neočakávané regulačné prekážky pre 
MSP, ako aj pre väčšie spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 683
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
usmernenia pre národné štatistické 
agentúry s cieľom zhromaždiť relevantné 
údaje o priemyselných odvetviach, najmä 
o výrobe v Európe, s cieľom merať 
integráciu hodnotových reťazcov, vývoj 
zamestnanosti a územný rozvoj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 684
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 23 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23b. očakáva, že priemyselná stratégia 
bude zahŕňať návrhy na uplatňovanie 
pravidla „jeden za jeden“ tak, aby sa v 
prípade akýchkoľvek dodatočných 
nákladov zavedených novými právnymi 
predpismi znížila zodpovedajúca suma 
nákladov na dodržiavanie predpisov v tom 
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istom odvetví; zdôrazňuje potrebu ďalej 
znižovať regulačnú záťaž tam, kde je to 
možné, a požaduje konkrétny záväzok a 
cieľ znížiť zbytočnú regulačnú záťaž na 
európskej a vnútroštátnej úrovni na 30 %; 
domnieva sa, že EÚ musí posilniť svoju 
zásadu „zohrávať zásadnú úlohu v 
zásadných otázkach a menšiu úlohu v 
menej dôležitých otázkach“ s cieľom 
lepšie zabezpečiť proporcionalitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 685
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, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 23 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23c. zdôrazňuje rastúcu servitizáciu a 
digitalizáciu európskeho priemyslu a že 
priemyselné odvetvia EÚ sú v 
medzinárodnom porovnaní pomerne 
servitizované; zdôrazňuje, že je potrebné 
ďalej odstraňovať prekážky pre vstupy 
služieb vrátane pohybu fyzických osôb a 
voľného pohybu údajov v rámci 
vnútorného trhu aj voči tretím krajinám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 686
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 24
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vzhľadom na zásadne zmenený 
medzinárodný hospodársky kontext vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala svoje 
antitrustové pravidlá a naďalej 
zabezpečovala účinné presadzovanie 
právnych predpisov EÚ v oblasti 
hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o 
udržanie konkurencieschopnosti Únie v 
celosvetovom meradle, a aby sa pritom 
snažila o dosiahnutie rovnováhy medzi 
podporou európskych lídrov a ochranou 
dodávateľského reťazca pred nekalou 
hospodárskou súťažou, a to s cieľom 
kompenzovať globálnu nerovnosť 
podmienok vzhľadom na vyššie úrovne 
koncentrácie, marže a nerovnosti 
viditeľné v hospodárstve;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 687
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, Tomas Tobé, François-
Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vzhľadom na zásadne zmenený 
medzinárodný hospodársky kontext vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala svoje 
antitrustové pravidlá a naďalej 
zabezpečovala účinné presadzovanie 
právnych predpisov EÚ v oblasti 
hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o udržanie 
konkurencieschopnosti Únie v 
celosvetovom meradle, a aby sa pritom 
snažila o dosiahnutie rovnováhy medzi 
podporou európskych lídrov a ochranou 
dodávateľského reťazca pred nekalou 
hospodárskou súťažou, a to s cieľom 

24. vzhľadom na zásadne zmenený 
medzinárodný hospodársky kontext vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala svoje 
antitrustové pravidlá a naďalej 
zabezpečovala účinné presadzovanie 
právnych predpisov EÚ v oblasti 
hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o 
zachovanie plne fungujúceho jednotného 
trhu, čím sa udrží konkurencieschopnosť 
spoločností EÚ v celosvetovom meradle, a 
aby sa pritom snažila o dosiahnutie 
rovnováhy medzi fungovaním jednotného 
trhu a ochranou nášho priemyslu pred 
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kompenzovať globálnu nerovnosť 
podmienok vzhľadom na vyššie úrovne 
koncentrácie, marže a nerovnosti 
viditeľné v hospodárstve;

nekalou globálnou hospodárskou súťažou; 
zdôrazňuje, že EÚ musí prispôsobiť svoje 
pravidlá hospodárskej súťaže, najmä, že 
Európa musí prispôsobiť koncepciu 
dominantného prístupu, aby zohľadnila 
napríklad súkromie spotrebiteľov, 
ochranu osobných údajov, výber 
spotrebiteľov, štruktúru trhu, náklady na 
zmenu poskytovateľa a efekt 
zablokovania; zdôrazňuje, že európska 
priemyselná sila a konkurencieschopnosť 
závisí od hustej a rôznorodej siete 
inovačných malých a stredných podnikov 
a dodávateľov; vyzýva Komisiu, aby 
uprednostnila podporu pre MSP a 
startupy a aby posilnila ich inovačnú 
kapacitu a zároveň zabezpečila, aby mali 
prístup k Nástroju pre strategické 
investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 688
Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vzhľadom na zásadne zmenený 
medzinárodný hospodársky kontext vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala svoje 
antitrustové pravidlá a naďalej 
zabezpečovala účinné presadzovanie 
právnych predpisov EÚ v oblasti 
hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o udržanie 
konkurencieschopnosti Únie v 
celosvetovom meradle, a aby sa pritom 
snažila o dosiahnutie rovnováhy medzi 
podporou európskych lídrov a ochranou 
dodávateľského reťazca pred nekalou 
hospodárskou súťažou, a to s cieľom 
kompenzovať globálnu nerovnosť 
podmienok vzhľadom na vyššie úrovne 
koncentrácie, marže a nerovnosti viditeľné 

24. vzhľadom na zásadne zmenený 
medzinárodný hospodársky kontext vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala svoje 
antitrustové pravidlá a naďalej 
zabezpečovala účinné presadzovanie 
právnych predpisov EÚ v oblasti 
hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o udržanie 
konkurencieschopnosti Únie v 
celosvetovom meradle, a aby sa pritom 
snažila o dosiahnutie rovnováhy medzi 
podporou európskych lídrov a ochranou 
dodávateľského reťazca pred nekalou 
hospodárskou súťažou, a to s cieľom 
kompenzovať globálnu nerovnosť 
podmienok vzhľadom na vyššie úrovne 
koncentrácie, marže a nerovnosti viditeľné 
v hospodárstve a zároveň zabezpečiť, aby 
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v hospodárstve; takíto európski lídri nenarúšali slobodnú 
hospodársku súťaž na vnútornom trhu 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 689
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vzhľadom na zásadne zmenený 
medzinárodný hospodársky kontext vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala svoje 
antitrustové pravidlá a naďalej 
zabezpečovala účinné presadzovanie 
právnych predpisov EÚ v oblasti 
hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o 
udržanie konkurencieschopnosti Únie v 
celosvetovom meradle, a aby sa pritom 
snažila o dosiahnutie rovnováhy medzi 
podporou európskych lídrov a ochranou 
dodávateľského reťazca pred nekalou 
hospodárskou súťažou, a to s cieľom 
kompenzovať globálnu nerovnosť 
podmienok vzhľadom na vyššie úrovne 
koncentrácie, marže a nerovnosti 
viditeľné v hospodárstve;

24. vzhľadom na zásadne zmenený 
medzinárodný hospodársky kontext vyzýva 
Komisiu, aby prehodnotila pravidlá 
hospodárskej súťaže s cieľom zaručiť 
zvrchovanosť a nezávislosť členských 
štátov a Únie; podporovať európske 
spoločnosti, ktoré sú lídrami, chrániť 
dodávateľské reťazce pred nekalou 
hospodárskou súťažou a napokon 
posilniť priemyselnú prítomnosť na 
územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 690
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vzhľadom na zásadne zmenený 24. vzhľadom na zásadne zmenený 
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medzinárodný hospodársky kontext vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala svoje 
antitrustové pravidlá a naďalej 
zabezpečovala účinné presadzovanie 
právnych predpisov EÚ v oblasti 
hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o udržanie 
konkurencieschopnosti Únie v 
celosvetovom meradle, a aby sa pritom 
snažila o dosiahnutie rovnováhy medzi 
podporou európskych lídrov a ochranou 
dodávateľského reťazca pred nekalou 
hospodárskou súťažou, a to s cieľom 
kompenzovať globálnu nerovnosť 
podmienok vzhľadom na vyššie úrovne 
koncentrácie, marže a nerovnosti viditeľné 
v hospodárstve;

medzinárodný hospodársky kontext vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala svoje 
antitrustové pravidlá a naďalej 
zabezpečovala účinné presadzovanie 
právnych predpisov Únie v oblasti 
hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o udržanie 
konkurencieschopnosti Únie v 
celosvetovom meradle, a aby zaručila 
rovnaké podmienky pre MSP a väčšie a 
vynaliezavejšie subjekty a ochranu 
dodávateľského reťazca pred nekalou 
hospodárskou súťažou, a to s cieľom 
kompenzovať globálnu nerovnosť 
podmienok vzhľadom na vyššie úrovne 
koncentrácie, marže a nerovnosti viditeľné 
v hospodárstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 691
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vzhľadom na zásadne zmenený 
medzinárodný hospodársky kontext vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala svoje 
antitrustové pravidlá a naďalej 
zabezpečovala účinné presadzovanie 
právnych predpisov EÚ v oblasti 
hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o udržanie 
konkurencieschopnosti Únie v 
celosvetovom meradle, a aby sa pritom 
snažila o dosiahnutie rovnováhy medzi 
podporou európskych lídrov a ochranou 
dodávateľského reťazca pred nekalou 
hospodárskou súťažou, a to s cieľom 
kompenzovať globálnu nerovnosť 
podmienok vzhľadom na vyššie úrovne 
koncentrácie, marže a nerovnosti viditeľné 
v hospodárstve;

24. vzhľadom na zásadne zmenený 
medzinárodný hospodársky kontext vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala svoje 
antitrustové pravidlá, pravidlá týkajúce sa 
zneužívania dominantného postavenia a 
koncentrácií, naďalej zabezpečovala 
účinné presadzovanie právnych predpisov 
EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, pokiaľ 
ide o udržanie konkurencieschopnosti Únie 
v celosvetovom meradle, a aby sa pritom 
snažila o dosiahnutie rovnováhy medzi 
podporou európskych lídrov a ochranou 
dodávateľského reťazca pred nekalou 
hospodárskou súťažou, a to s cieľom 
kompenzovať globálnu nerovnosť 
podmienok vzhľadom na vyššie úrovne 
koncentrácie, marže a nerovnosti viditeľné 
v hospodárstve;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 692
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. uznáva, že silný rámec práv 
duševného vlastníctva je kľúčovým 
faktorom podporujúcim európsku 
konkurencieschopnosť s cieľom bojovať 
proti priemyselnej špionáži a falšovaniu, a 
preto vyzýva Komisiu, aby zachovala a 
posilňovala tento rámec; zdôrazňuje, že je 
potrebné zabezpečiť vyrovnanie úrovne 
stimulov duševného vlastníctva v oblasti 
biologických vied s USA a Čínou, aby 
Európa zostala atraktívnym miestom pre 
investície do výskumu a vývoja a 
priemyselný rozvoj; vyzýva Komisiu, aby 
zachovala a rozvíjala európsky systém 
duševného vlastníctva svetovej triedy 
podporou silnej ochrany duševného 
vlastníctva, stimulov a mechanizmov 
odmeňovania v oblasti výskumu a vývoja s 
cieľom prilákať investície do rozvoja 
budúcej inovácie v prospech pacientov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 693
Nicola Danti, Katalin Cseh, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. domnieva sa, že účinné 
presadzovanie práv duševného vlastníctva 
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je nevyhnutné na ochranu nehmotného 
majetku spoločností, podporu inovácií a 
kreativity a zlepšenie 
konkurencieschopnosti, ako aj na boj 
proti falšovaniu a pirátstvu; víta 
oznámenie Akčného plánu v oblasti 
duševného vlastníctva; vyzýva Komisiu, 
aby obnovila diskusiu o rozšírení ochrany 
zemepisných označení na úrovni EÚ na 
nepoľnohospodárske výrobky s cieľom 
chrániť know-how, podporovať 
udržateľnú výrobu a pracovné miesta a 
zlepšiť príťažlivosť a povesť 
vysokokvalitných výrobkov z EÚ na celom 
svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 694
Salvatore De Meo

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
dočasnú „Európsku priemyselnú 
agentúru pre obnovu“, ktorá by mala 
kapacitu na záchranu a riadenie 
európskych spoločností, ktoré sú 
strategicky dôležité vo vzťahu k odvetviu, 
súhrnnej výrobe, úrovni zamestnanosti 
alebo z hľadiska možných dôsledkov na 
výrobný systém s cieľom vytvoriť jednotný 
a účinný nástroj európskej priemyselnej 
politiky, ktorý by mohol zmierniť rozdiely 
medzi vnútroštátnymi systémami pomoci, 
aby sa predišlo trvalým narušeniam 
jednotného trhu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 695
Miapetra Kumpula-Natri
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Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva Komisiu, aby ďalej 
posilňovala európsku nízkouhlíkovú 
výrobu v energeticky náročných 
priemyselných odvetviach (napr. v oblasti 
chemických látok, ocele, cementu, 
neželezných kovov) a pokračovala v 
obehovom hospodárstve – podľa 
odporúčaní Hlavného plánu 
konkurencieschopnej transformácie 
energeticky náročných priemyselných 
odvetví EÚ z roku 2019 – s cieľom 
pomôcť vyradiť dovoz z regiónov s väčšou 
uhlíkovou náročnosťou a stimulovať 
vyššiu úroveň ambícií v oblasti klímy zo 
strany globálnych obchodných partnerov 
EÚ. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 696
Dan Nica, Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Romana Jerković

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
silné riadenie priemyselnej stratégie so 
zameraním na štrnásť identifikovaných 
priemyselných ekosystémov, pričom by 
mala zahŕňať príslušné zainteresované 
strany a zástupcov štrnástich 
priemyselných ekosystémov spolu so 
zástupcami členských štátov a inštitúcií 
EÚ;

Or. en



PE653.982v02-00 70/73 AM\1208892SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 697
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. uznáva, že silný rámec práv 
duševného vlastníctva je kľúčovým 
faktorom podporujúcim európsku 
konkurencieschopnosť, a preto vyzýva 
Komisiu, aby zachovala a posilnila tento 
rámec;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 698
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 24 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24b. v záujme ochrany európskej 
konkurencieschopnosti; trvá na tom, že 
opatrenia navrhované v nadchádzajúcej 
farmaceutickej stratégii Komisie by sa 
mali zamerať na zabezpečenie toho, aby 
Európa „zostala inovátorom a svetovým 
lídrom“, ako sa uvádza v poverovacom 
liste predsedníčky von der Leyen 
komisárke Stelle Kyriakides, pričom 
uznáva, že začiatok každej politiky EÚ 
zameranej na navrátenie výroby liekov a 
účinných zložiek do Európy sa začína 
zachovaním dynamického 
farmaceutického priemyslu založeného na 
výskume na svojom území;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 699
Tom Berendsen
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v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 24 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24b. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
dočasnú „Európsku priemyselnú 
agentúru pre obnovu“, ktorá by mala 
kapacitu na záchranu a riadenie 
európskych spoločností, ktoré sú 
strategicky dôležité vo vzťahu k odvetviu, 
súhrnnej výrobe, úrovni zamestnanosti 
alebo z hľadiska možných dôsledkov na 
výrobný systém s cieľom vytvoriť jednotný 
a účinný nástroj európskej priemyselnej 
politiky, ktorý by mohol zmierniť rozdiely 
medzi vnútroštátnymi systémami pomoci, 
aby sa predišlo trvalým narušeniam 
jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 700
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 24 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24c. domnieva sa, že komplexný prístup 
k priemyselnej stratégii vrátane všetkých 
politík EÚ môže zohrávať dôležitú úlohu 
v hospodárskej a „priemyselnej“ 
diplomacii; nabáda Komisiu, aby aktívne 
využívala sieť obchodných komôr EÚ v 
tretích krajinách na vytváranie nových 
obchodných partnerstiev, ako aj na 
začlenenie priemyslu do misií v tretích 
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krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 701
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 24 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24d. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr 
zaviedla európsky jednotný patent 
stanovený v dohode o jednotnej patentovej 
jurisdikcii z 19. februára 2013;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 702
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, 
Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 24 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24e. vyzýva na revíziu obchodnej 
politiky EÚ s cieľom zabezpečiť, aby 
európske priemyselné podniky už 
nemuseli čeliť nevyváženej konkurencii 
zo strany spoločností z nečlenských štátov 
EÚ, ktoré neukladajú rovnakú úroveň 
normatívnych požiadaviek na svoju 
výrobu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 703
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

Návrh uznesenia
Odsek 24 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24f. vyzýva na zvýšenie stropu pomoci 
„de minimis“ a stropu štátnej pomoci 
vyňatej z oznamovacej povinnosti podľa 
všeobecného nariadenia Komisie o 
skupinových výnimkách (GBER);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 704
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 24 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24g. vyzýva Komisiu, aby zakázala 
akékoľvek financovanie z prostriedkov 
EÚ pre neeurópske spoločnosti alebo 
spoločnosti z tretích krajín, ktoré v praxi 
nedodržiavajú reciprocitu v prístupe k 
verejnému obstarávaniu;

Or. en


