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 B8-1058/2016 } RC1/Am. 26 

Pozmeňujúci návrh  26 

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

v mene skupiny S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Potreba európskej politiky reindustrializácie  

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. žiada, aby táto priemyselná politika 

EÚ bola založená na jasných cieľoch a 

ukazovateľoch – vrátane ambicióznych 

cieľov v oblasti energetickej efektívnosti, 

zdrojov a klimatických cieľov –, a 

požaduje prístup zohľadňujúci životný 

cyklus a cyklické hospodárstvo; 

zdôrazňuje, že by to malo zahŕňať 

rozumný súbor opatrení na strane dopytu 

a ponuky zameraný na relokalizáciu 

hospodárstva do EÚ, čím by sa toto 

hospodárstvo stalo odolnejším a menej 

závislým od využívania zdrojov; poukazuje 

na to, že hospodárstvo by malo smerovať 

investície do tvorivosti, zručností, inovácie 

a udržateľných technológií a podporovať 

modernizáciu európskej priemyselnej 

základne prostredníctvom politiky, ktorá 

bude uvedomelá z hľadiska hodnotového 

reťazca a ktorá bude zahŕňať aj základné 

odvetvia a ich regionálnych a miestnych 

aktérov; domnieva sa, že takýto prístup by 

mohol priniesť nákladovo efektívne 

výhody pre európsky priemysel a európske 
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hospodárstvo ako celok; 

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 

Pozmeňujúci návrh  27 

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

v mene skupiny S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Potreba európskej politiky reindustrializácie  

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5b. domnieva sa, že zmeny národných a 

medzinárodných finančných a daňových 

systémov, vrátane prenesenia daňových 

politík z práce na zdroje, internalizácia 

externých nákladov, zbavenie sa závislosti 

od fosílnych palív či primeraná tvorba 

cien emisií oxidu uhličitého majú zásadný 

význam z hľadiska vytvorenia 

hospodárskeho rámca, v ktorom možno 

stimulovať súkromné a verejné investície 

a v ktorom môže udržateľná priemyselná 

politika splniť svoje ciele; 

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 

Pozmeňujúci návrh  28 

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

v mene skupiny S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Potreba európskej politiky reindustrializácie  

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 c (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5c. domnieva sa, že právne predpisy sú 

hnacou silou inovácie a že stanovenie 

prísnych (environmentálnych) noriem v 

EÚ stimuluje potrebné súkromné 

investícií do výskumu a vývoja, ktoré 

umožnia európskym spoločnostiam 

poskytovať kvalitné výrobky/služby na 

trhu EÚ a čeliť konkurencii na 

medzinárodných trhoch; 

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 

Pozmeňujúci návrh  29 

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

v mene skupiny S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Potreba európskej politiky reindustrializácie  

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 d (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5d. poukazuje na to, že zásahy na podporu 

bánk a kapitálových trhov v EÚ po mnohé 

roky nijako neovplyvnili zamestnanosť 

ani nezlepšili hospodárske vyhliadky; 

vyjadruje presvedčenie, že verejná 

intervencia by sa mala presunúť z 

nadmernej stimulácie na strane ponuky 

na zosúladené politiky zamerané na 

podporu dopytu, a to i prostredníctvom 

fiškálnych opatrení a zabezpečením 

zvýšenia miezd; 

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 

Pozmeňujúci návrh  30 

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

v mene skupiny S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Potreba európskej politiky reindustrializácie  

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5e (po podokruhu „Obchodná politika – kľúčový prvok pre rovnaké 

podmienky“) (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5e. zdôrazňuje, že zatiaľ čo v niektorých 

odvetviach hospodárstva je EÚ výrazne 

otvorená konkurentom z tretích krajín, 

tretie krajiny zaviedli viaceré prekážky, 

ktorými diskriminujú európske 

spoločnosti; zdôrazňuje, že konkurenti z 

tretích krajín (najmä z Číny) agresívne 

prenikajú do iných regiónov sveta často s 

pomocou silnej politickej a finančnej 

podpory svojich krajín pôvodu; 

zdôrazňuje, že tieto praktiky môžu 

predstavovať nekalú hospodársku súťaž a 

môžu ohrozovať pracovné miesta v 

Európe; zdôrazňuje, že Čína nespĺňa 

daných päť kritérií, ktoré EÚ stanovila v 

rámci definície štatútu trhového 

hospodárstva; 

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 

Pozmeňujúci návrh  31 

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

v mene skupiny S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Potreba európskej politiky reindustrializácie  

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

mechanizmy vyrovnania na hraniciach s 

cieľom zaručiť rovnaké podmienky pri 

navrhovaní politík na splnenie 

strategického cieľa Európa 2020, aby sa z 

Európy stal najkonkurencieschopnejší 

región na svete; 

8. zdôrazňuje, že obchodná politika EÚ 

nesmie podporovať postupy narúšajúce 

hospodársku súťaž vrátane 

environmentálneho dampingu, a najmä 

dampingu nekvalitných výrobkov, ktoré 

ohrozujú európske normy a majú dosah 

na priemysel v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 

preskúmala mechanizmy vyrovnania na 

hraniciach s cieľom zaručiť rovnaké 

podmienky pri navrhovaní politík na 

splnenie stratégie Európa 2020 a ako 

prostriedok, ktorý pomôže zabrániť 

environmentálnemu dampingu, 

vykorisťovaniu pracovníkov a nekalej 

hospodárskej súťaži;  

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 

Pozmeňujúci návrh  32 

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

v mene skupiny S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Potreba európskej politiky reindustrializácie  

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. žiada Komisiu, aby v koordinácii s 

členskými štátmi preskúmala spôsoby, 

ktorými by sa umožnilo hospodárske 

využitie zavretých závodov, a preto vyzýva 

tieto spoločnosti, aby v nich v primeranom 

čase odstránili znečistenie a umožnili 

miestnym orgánom ich obnovu;  

20. žiada Komisiu, aby v koordinácii s 

členskými štátmi preskúmala spôsoby, 

ktorými by sa umožnilo hospodárske 

využitie zavretých závodov a zároveň by 

sa zabezpečilo, že spoločnosti na seba v 

plnej miere prevezmú environmentálnu 

zodpovednosť, budú dodržiavať právo v 

oblasti životného prostredia a uplatňovať 

vysoké normy ochrany životného 

prostredia; žiada, aby spoločnosti v 

primeranom čase v zavretých závodoch 

odstránili znečistenie a umožnili miestnym 

orgánom ich 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 

Pozmeňujúci návrh  33 

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

v mene skupiny S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Potreba európskej politiky reindustrializácie  

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 25 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 25a. pripomína svoju žiadosť, aby 

Komisia čo najskôr a po konzultácii so 

sociálnymi partnermi predložila návrh 

právneho aktu o informovaní pracovníkov 

a konzultáciách s nimi a o predvídaní 

a riadení reštrukturalizácie, v ktorom 

nadviaže na podrobné odporúčania 

uvedené v uznesení Európskeho 

parlamentu z 15. januára 2013 o 

informovaní pracovníkov a konzultáciách 

s nimi, predvídaní a riadení 

reštrukturalizácie; 

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 

Pozmeňujúci návrh  34 

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

v mene skupiny S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Potreba európskej politiky reindustrializácie  

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 25 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 25b. domnieva sa, že spoločnosti, ktoré 

chcú využiť príležitosti, ktoré im ponúka 

európske právo obchodných spoločností, 

musia zároveň dodržiavať spoločné 

európske hodnoty; preto vyzýva Komisiu, 

aby po konzultácii so sociálnymi 

partnermi preskúmala potrebu navrhnúť 

právny rámec na zapojenie pracovníkov 

do foriem európskej spoločnosti, ktorý by 

stanovil vysoké normy pokiaľ ide o 

informovanie, účasť a konzultácie a 

zaviedol by ambiciózne minimálne normy 

zastúpenia pracovníkov v dozorných alebo 

správnych orgánoch; 

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 

Pozmeňujúci návrh  35 

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

v mene skupiny S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Potreba európskej politiky reindustrializácie  

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 31 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 31a. vyjadruje poľutovanie nad 

postupnou financializáciou reálneho 

hospodárstva, zameranej skôr na 

krátkodobý finančný výhľad ako na 

zachovanie inovatívneho priemyselného 

nástroja, ktorý môže poskytovať 

udržateľné a kvalitné pracovné príležitosti 

a dlhodobé prínosy pre spoločnosť; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že tento 

prístup viedol k strate mnohých 

pracovných miest vo výrobnom odvetví; 

vyzýva Komisiu, aby viedla konzultácie so 

sociálnymi partnermi o príležitosti na 

revíziu existujúcich právnych predpisov 

týkajúcich sa hromadného prepúšťania, 

pričom zohľadní tie aspekty, ktoré súvisia 

s prípadmi Caterpillar a Alstom, a najmä 

o zapojení všetkých pracovníkov a 

sudbdodávateľov do postupu, ako aj o 

účinných opatreniach, ktoré pomôžu 

zabrániť nezákonnému kolektívnemu 

prepúšťaniu, ktoré nie je spôsobené 

skutočnými hospodárskymi dôvodmi, 

vrátane možnosti sankcií – napr. 
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pozastavenie prístupu k programom 

financovaným z prostriedkov EÚ či 

požiadavka vrátenia udelenej verejnej 

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 

Pozmeňujúci návrh  36 

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

v mene skupiny S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Potreba európskej politiky reindustrializácie  

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 32 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 32a. žiada Komisiu, aby predložila návrh 

revízie smernice o európskej 

zamestnaneckej rade, v ktorom by sa 

zaviedla možnosť pozastaviť plány 

reštrukturalizácie a zatváranie závodov, 

kým neprebehne riadny konzultačný 

postup stanovený v európskych právnych 

predpisoch, ktorý poskytne pracovníkom 

spravodlivú možnosť ovplyvňovať 

rozhodovací proces v spoločnosti; 

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 

Pozmeňujúci návrh  37 

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

v mene skupiny S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Potreba európskej politiky reindustrializácie  

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 32 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 32b. zdôrazňuje, že kvalita 

pracovnoprávnych vzťahov v spoločnosti 

je ťažiskovým aspektom sociálnej 

zodpovednosti podnikov, pričom treba 

nájsť spôsoby, ako môžu sociálni partneri 

vyvíjať spoločné úsilie, najmä najmä 

pokiaľ ide o zlepšovanie sociálneho 

dialógu, predvídanie a riadenie zmien 

a reštrukturalizácie, právo pracovníkov 

zakladať odborové zväzy alebo do nich 

vstúpiť, právo vyjednávať a štrajkovať a 

o podporu účasti pracovníkov; vyzýva 

Komisiu, aby predložila návrh na 

harmonizáciu požiadaviek SZP vrátane 

povinného rámca na vykazovanie správ 

o sociálnych a environmentálnych 

otázkach, ktorým sa zabezpečí, aby 

spoločnosti a riadiaci pracovníci prevzali 

zodpovednosť za následky zneužívania 

alebo priestupkov, a stanovila rámec pre 

európske dohody o SZP; 

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 

Pozmeňujúci návrh  38 

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

v mene skupiny S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Potreba európskej politiky reindustrializácie  

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 34 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 34a. poznamenáva, že v prípadoch 

reštrukturalizácie sa prepúšťanie týka 

skôr mladších a starších pracovníkov než 

iných vekových skupín; zdôrazňuje, že v 

prípade prepúšťania musia 

zamestnávatelia dodržiavať 

antidiskriminačné právne predpisy, najmä 

v oblasti vekovej diskriminácie; 

Or. en 

 

 


