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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 26 

Pozměňovací návrh  26 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

o potřebě evropské politiky reindustrializace  

Společný návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. vyzývá k tomu, aby tato průmyslová 

politika EU byla založená na jasných 

cílech a ukazatelích, včetně ambiciózních 

cílů pro energetickou účinnost, zdroje a 

klima, a na přístupu založeném na 

životním cyklu a oběhovém hospodářství; 

zdůrazňuje, že by měla zahrnovat 

inteligentní kombinaci nabídkových a 

poptávkových opatření zaměřených na 

relokalizaci hospodářství v EU a na jeho 

větší odolnost a menší závislost na 

zdrojích; poukazuje na to, že by měla 

směrovat investice ke kreativitě, 

dovednostem, inovacím a udržitelným 

technologiím a šířit modernizaci evropské 

průmyslové základny prostřednictvím 

politiky zohledňující hodnotové řetězce, 

která bude zahrnovat základní průmysl a 

jeho regionální a místní subjekty; je 

přesvědčen, že tento přístup může vést k 

nákladově efektivním přínosům pro 

evropský průmysl a celé evropské 

hospodářství; 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 27 

Pozměňovací návrh  27 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

o potřebě evropské politiky reindustrializace  

Společný návrh usnesení 

Bod 5 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5b. je přesvědčen, že změny ve 

vnitrostátních a mezinárodních 

finančních a fiskálních systémech včetně 

přesouvání daňových politik z práce na 

zdroje, internalizace externích nákladů, 

upuštění od fosilních paliv a vhodné 

ocenění uhlíku jsou zásadní pro vytvoření 

hospodářského rámce podporujícího 

soukromé a veřejné investice, v němž 

může udržitelná průmyslová politika 

dosáhnout svých záměrů; 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 28 

Pozměňovací návrh  28 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

o potřebě evropské politiky reindustrializace  

Společný návrh usnesení 

Bod 5 c (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5c. má za to, že právní předpisy pohánějí 

inovace a že stanovení přísných 

ekologických norem v EU stimuluje 

nezbytné soukromé investice do výzkumu 

a vývoje, které evropským společnostem 

umožní dodávat kvalitní produkty/služby 

na trh EU a soutěžit na mezinárodních 

trzích;  

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 29 

Pozměňovací návrh  29 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

o potřebě evropské politiky reindustrializace  

Společný návrh usnesení 

Bod 5 d (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5d. zdůrazňuje, že mnoho let intervencí na 

podporu bank a trhů aktiv v EU nemělo 

dopad na zaměstnanost ani nezlepšilo 

ekonomické vyhlídky; má za to, že by se 

veřejné intervence měly přesunout od 

nadměrné stimulace nabídky ke sladěným 

politikám na podporu poptávky, i 

prostřednictvím fiskálních opatření a 

zvyšování mezd; 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 30 

Pozměňovací návrh  30 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

o potřebě evropské politiky reindustrializace  

Společný návrh usnesení 

Bod 5 e (po nadpisu „Obchodní politika – klíčový prvek pro rovné podmínky“) (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5e. zdůrazňuje, že zatímco trh EU je v 

některých odvětvích zcela otevřen 

konkurentům ze třetích zemí, evropský 

dodavatelský železniční průmysl se ve 

třetích zemích potýká s řadou překážek, 

které jsou vůči němu diskriminační; 

zdůrazňuje, že konkurenti ze třetích zemí, 

a zejména z Číny, rychlým a agresivním 

způsobem dobývají další části světa, často 

za silné finanční a politické podpory svých 

zemí původu; zdůrazňuje, že tyto praktiky 

mohou představovat nekalou 

hospodářskou soutěž a ohrozit pracovní 

místa v Evropě; zdůrazňuje, že Čína 

nenaplňuje pět kritérií EU pro přiznání 

statusu tržního hospodářství; 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 31 

Pozměňovací návrh  31 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

o potřebě evropské politiky reindustrializace  

Společný návrh usnesení 

Bod 8 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. žádá Komisi, aby prozkoumala 

mechanismy kompenzačních opatření s 

cílem zaručit rovné podmínky při 

navrhování politik zaměřených na splnění 

strategického cíle Evropa 2020, tak aby se 

Evropa stala nejkonkurenceschopnějším 

regionem světa; 

8. zdůrazňuje, že je třeba zabránit tomu, 

aby obchodní politika EU podporovala 

antikonkurenční praktiky, včetně 

sociálního a environmentálního 

dumpingu, zejména dovoz levných a 

nekvalitních výrobků, který ohrožuje 

evropské normy a má negativní dopad na 

průmyslová odvětví s výrobními závody v 

EU; žádá Komisi, aby prozkoumala 

mechanismy kompenzačních opatření s 

cílem zaručit rovné podmínky při 

navrhování politik zaměřených na splnění 

strategického cíle Evropa 2020, tak aby se 

zabránilo environmentálnímu dumpingu, 

vykořisťování pracovníků a nespravedlivé 

hospodářské soutěži;  

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 32 

Pozměňovací návrh  32 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

za skupinu S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

o potřebě evropské politiky reindustrializace  

Společný návrh usnesení 

Bod 20 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. žádá Komisi, aby ve spolupráci s 

členskými státy prozkoumala způsoby, jak 

umožnit hospodářské využití uzavřených 

podniků, a vyzývá proto společnosti, aby 

příslušné areály v přiměřené časové lhůtě 

vyčistily a umožnily místním orgánům 

jejich obnovu;  

20. žádá Komisi, aby ve spolupráci s 

členskými státy prozkoumala způsoby, jak 

umožnit hospodářské využití uzavřených 

podniků, a zajišťovala při tom, aby 

společnosti plně převzaly odpovědnost za 

životní prostředí, dodržovaly zákony v 

oblasti životního prostředí a uplatňovaly 

přísné ekologické normy; žádá proto 

společnosti, aby příslušné areály v 

přiměřené časové lhůtě vyčistily a 

umožnily místním orgánům jejich obnovu; 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 33 

Pozměňovací návrh  33 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

za skupinu S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

o potřebě evropské politiky reindustrializace  

Společný návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. připomíná svoji žádost Komisi, aby 

co nejdříve a po konzultaci sociálních 

partnerů předložila návrh právního aktu o 

informovanosti a konzultování 

pracovníků a předvídání a zvládání 

restrukturalizace, který se bude zakládat 

na podrobných doporučeních uvedených v 

usnesení Evropského parlamentu ze dne 

15. ledna 2013 o informovanosti a 

konzultování pracovníků, předvídání a 

zvládání restrukturalizace; 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 34 

Pozměňovací návrh  34 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

za skupinu S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

o potřebě evropské politiky reindustrializace  

Společný návrh usnesení 

Bod 25 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25b. domnívá se, že podniky, které chtějí 

využít výhod, jež nabízí evropské právo 

obchodních společností, musí zároveň 

dodržovat společné evropské hodnoty; 

vyzývá proto Komisi, aby po konzultaci se 

sociálními partnery prozkoumala potřebu 

navrhnout právní rámec pro zapojení 

pracovníků do forem evropských 

společností, který by měl stanovit přísné 

normy týkající se informování a 

konzultací a zavést ambiciózní minimální 

normy pro zastoupení pracovníků v 

dozorčích nebo správních orgánech; 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 35 

Pozměňovací návrh  35 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

za skupinu S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

o potřebě evropské politiky reindustrializace  

Společný návrh usnesení 

Bod 31 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 31a. vyjadřuje politování nad postupnou 

financializací reálné ekonomiky, která je 

zaměřená na krátkodobý finanční výhled 

spíše než na zachování inovativního 

průmyslového nástroje, který může zajistit 

udržitelná a kvalitní pracovní místa a 

dlouhodobé přínosy pro společnost; 

vyjadřuje politování nad skutečností, že 

tento přístup vedl ke ztrátě mnoha 

pracovních míst ve výrobním odvětví; 

vyzývá Komisi, aby konzultovala se 

sociálními partnery o možnosti revize 

stávajících právních přepisů týkajících se 

hromadného propouštění, se zohledněním 

aspektů souvisejících s případy Alstom a 

Caterpillar, a zejména o zapojení všech 

pracovníků a subdodavatelů do tohoto 

procesu, ale i o účinných opatřeních, 

která mohou zabránit nezákonnému 

hromadnému propouštění, jež není 

způsobeno reálnými ekonomickými 

důvody, včetně možnosti sankcí, například 

v podobě pozastavení přístupu k 

programům financovaným z EU nebo 
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požadavku navrácení udělené veřejné 

pomoci; 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 36 

Pozměňovací návrh  36 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

za skupinu S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

o potřebě evropské politiky reindustrializace  

Společný návrh usnesení 

Bod 32 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32a. žádá Komisi, aby předložila návrh na 

revizi směrnice o evropské radě 

zaměstnanců, který zavede možnost 

pozastavení plánů restrukturalizace a 

uzavírání závodů, dokud nebude 

dokončen řádný postup konzultace 

stanovený v evropském právu, a poskytne 

tak pracovníkům spravedlivou šanci na 

ovlivnění rozhodovacího procesu ve 

společnosti; 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 37 

Pozměňovací návrh  37 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

za skupinu S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

o potřebě evropské politiky reindustrializace  

Společný návrh usnesení 

Bod 32 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32b. zdůrazňuje, že kvalita 

pracovněprávních vztahů ve společnosti je 

ústředním aspektem sociální odpovědnosti 

podniků, což zahrnuje hledání způsobů, 

jak zajistit, aby spolu sociální partneři 

spolupracovali, zejména pokud jde o 

zlepšování sociálního dialogu a 

předvídání a řízení změn a 

restrukturalizace, právo pracovníků 

zakládat odbory a vstupovat do nich, 

právo na kolektivní vyjednávání a stávku 

a o podporu zapojení pracovníků; vyzývá 

Komisi, aby předložila návrh harmonizace 

požadavků v oblasti sociální odpovědnosti 

podniků, jehož součástí bude závazný 

rámec pro podávání zpráv o sociálních a 

environmentálních otázkách, kterým se 

zajistí, že podniky a řídící pracovníci 

převezmou odpovědnost za následky 

zneužívání či přestupků, a rámec pro 

evropské dohody o sociální odpovědnosti 

podniků; 

Or. en 
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4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 38 

Pozměňovací návrh  38 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

za skupinu S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

o potřebě evropské politiky reindustrializace  

Společný návrh usnesení 

Bod 34 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34a. konstatuje, že v případě 

restrukturalizace se propouštění častěji 

týká mladších a starších pracovníků než 

jiných věkových skupin; zdůrazňuje, že v 

případě propouštění musí zaměstnavatelé 

dodržovat právní předpisy proti 

diskriminaci, zejména v oblasti 

diskriminace na základě věku; 

Or. en 

 

 

 


