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Pozměňovací návrh 1
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že domácí 
průmysl je motorem růstu, inovací a 
dobrých sociálních podmínek v EU;

A. vzhledem k tomu, že koronavirová 
zdravotní krize má trvalý dopad na 
hospodářství evropských států a že ji nelze 
při sestavování budoucích strategií 
opomenout, přičemž je nanejvýš důležité, 
aby evropské státy v plné míře využily 
evropských strukturálních fondů s cílem 
obnovit své hospodářství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že domácí 
průmysl je motorem růstu, inovací a 
dobrých sociálních podmínek v EU;

A. vzhledem k tomu, že domácí 
průmysl je motorem udržitelného růstu, 
inovací a dobrých sociálních podmínek v 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že domácí 
průmysl je motorem růstu, inovací a 

A. vzhledem k tomu, že domácí 
průmysl je hybnou silou rozvoje, inovací 
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dobrých sociálních podmínek v EU; a dobrých sociálních podmínek v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že domácí 
průmysl je motorem růstu, inovací a 
dobrých sociálních podmínek v EU;

A. vzhledem k tomu, že domácí 
průmysl je motorem růstu, vývozu, inovací 
a dobrých sociálních podmínek v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že domácí 
průmysl je motorem růstu, inovací a 
dobrých sociálních podmínek v EU;

A. vzhledem k tomu, že domácí 
průmysl je motorem růstu, inovací a 
společenské prosperity v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že koronavirová 
krize zapříčinila neočekávaný a 
bezprecedentní společensko-ekonomický 
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otřes nejen v Evropě, ale i v celosvětovém 
měřítku; vzhledem k tomu, že by se v této 
souvislosti měla budoucí průmyslová 
strategie zaměřit především na oživení 
odvětví průmyslu a poté na přípravu 
tohoto odvětví na nové výzvy, které se v 
Evropské unii objevují;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 způsobila v Unii 
bezprecedentní recesi, jejíž účinky budou 
ještě více patrné v odvětví průmyslu, kde 
bude mnoho podniků výrazně oslabeno 
nebo nuceno ukončit provoz; 

Or. it

Pozměňovací návrh 8
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že koronavirová 
zdravotní krize odhalila, že 
deindustrializace je faktorem, který 
přispívá k destabilizaci a přetrvávající 
zranitelnosti a který zapříčinil masivní 
závislost na výrobních kapacitách Číny;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 9
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vysoký podíl 
pracovních míst v EU tradičně vytvářejí 
malé a střední podniky EU, které tak 
zajišťují dobré sociální a hospodářské 
podmínky a prosperitu;

B. vzhledem k tomu, že vytvořením 
odolné sítě mikropodniků a malých a 
středních podniků je možné zajistit 
udržitelnou hospodářskou dynamiku, 
diverzifikaci výroby a také pevné 
regionální propojení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Niyazi Kizilyürek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vysoký podíl 
pracovních míst v EU tradičně vytvářejí 
malé a střední podniky EU, které tak 
zajišťují dobré sociální a hospodářské 
podmínky a prosperitu;

B. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky EU tradičně tvoří páteř 
hospodářství mnoha členských států a že 
by měly být podporovány při přechodu na 
environmentální udržitelnost i při 
vytváření nových bezpečných pracovních 
míst, kde budou plně zaručena pracovní 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Ondřej Knotek, Laurence Farreng

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vysoký podíl B. vzhledem k tomu, že malé a střední 
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pracovních míst v EU tradičně vytvářejí 
malé a střední podniky EU, které tak 
zajišťují dobré sociální a hospodářské 
podmínky a prosperitu;

podniky hrají v unijním průmyslu zásadní 
roli a že tradičně vytvářejí vysoký podíl 
pracovních míst v EU, a tím zajišťují 
dobré sociální a hospodářské podmínky a 
prosperitu na celém jejím území;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vysoký podíl 
pracovních míst v EU tradičně vytvářejí 
malé a střední podniky EU, které tak 
zajišťují dobré sociální a hospodářské 
podmínky a prosperitu;

B. vzhledem k tomu, že vysoký podíl 
pracovních míst v EU tradičně vytvářejí 
mikropodniky a malé a střední podniky 
EU, které tak zajišťují dobré sociální a 
hospodářské podmínky a prosperitu;

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vysoký podíl 
pracovních míst v EU tradičně vytvářejí 
malé a střední podniky EU, které tak 
zajišťují dobré sociální a hospodářské 
podmínky a prosperitu;

B. vzhledem k tomu, že vysoký podíl 
pracovních míst a přidané hodnoty v EU 
tradičně vytvářejí malé a střední podniky 
EU, které tak zajišťují dobré sociální a 
hospodářské podmínky a prosperitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh stanoviska
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Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vysoký podíl 
pracovních míst v EU tradičně vytvářejí 
malé a střední podniky EU, které tak 
zajišťují dobré sociální a hospodářské 
podmínky a prosperitu;

B. vzhledem k tomu, že vysoký podíl 
pracovních míst v EU tradičně vytvářejí 
malé a střední podniky EU, které tak 
zajišťují dobré sociální a hospodářské 
podmínky a prosperitu a které jsou často 
tvrdě zasaženy v období krize, například 
současnou krizí zapříčiněnou pandemií 
COVID-19;

Or. es

Pozměňovací návrh 15
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vysoký podíl 
pracovních míst v EU tradičně vytvářejí 
malé a střední podniky EU, které tak 
zajišťují dobré sociální a hospodářské 
podmínky a prosperitu;

B. vzhledem k tomu, že vysoký podíl 
pracovních míst v EU tradičně vytvářejí 
malé a střední podniky EU, které tak 
zajišťují dobré sociální a hospodářské 
podmínky a prosperitu a zároveň přinášejí 
inovativní pracovní příležitosti a 
podněcují zdravou soutěž na jednotném 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že nová 
průmyslová strategie pro Evropu bude 
hrát klíčovou roli při rozvoji ekologičtější, 
digitalizovanější a odolnější ekonomiky ve 
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všech evropských regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že regiony jsou 
místem, kde inovativní a průmyslové 
ekosystémy mohou růst, rozvíjet se a 
vytvářet vazby mezi průmyslem, malými a 
středními podniky, výzkumnými středisky, 
stranami zainteresovanými v oblasti 
inovací a místními komunitami;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bc. vzhledem k tomu, že se nelze zcela 
vyhnout místním specifikům, která jsou 
ovšem žádoucí pro posílení evropského 
průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bd. vzhledem k tomu, že koronavirová 
krize odhalila potenciál, který nabízí 
konkrétní a inovativní řešení společných 
výzev a který je přítomen napříč 
evropskými regiony; 

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Be. vzhledem k tomu, že měnící se 
obsah geopolitického napětí a nedávná 
koronavirová krize vedou k narušení 
hodnotových řetězců a ukázaly na 
zranitelnost klíčových evropských 
strategických průmyslových odvětví; 

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bf. vzhledem k tomu, že přemísťování 
průmyslových podniků má zpravidla 
lokální povahu a jeho dopad na určité 
regiony je disproporční;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že hospodářskou 
krizí zapříčiněnou pandemií COVID-19 
byly nejvíce zasaženy malé a střední 
podniky, které se potýkají se závažným 
nedostatkem likvidity, což má dopad na 
jejich pracovní kapitál a brání mnohým z 
nich v provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že koronavirová 
krize ukázala, že Evropa stále potřebuje 
získat plnou průmyslovou soběstačnost a 
posílit své strategické hodnotové řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že cesta k rozvoji 
a hospodářské nezávislosti vede především 
přes oblast špičkových technologií a 
produkce digitálních výrobků a služeb;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že budoucí 
průmyslové strategie nemohou nadále 
opomíjet životní prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že průmyslová 
budoucnost EU souvisí s uvedením 
hospodářství do souladu se zásadami 
Zelené dohody pro Evropu, která 
představuje plán nové politiky růstu pro 
EU sbližující občany, města a regiony a 
umožňující spravedlivou transformaci;

1. připomíná, že je nutné přemístit 
výrobu a nasměrovat veřejné investice do 
průmyslové činnosti, zejména pokud jde o 
strategická odvětví, přičemž příslušná 
organizační opatření by měla být přijata 
na úrovni členských států nebo na úrovni 
1 v rámci klasifikace územních 
statistických jednotek (NUTS1);

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Raffaele Fitto

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že průmyslová 
budoucnost EU souvisí s uvedením 

1. zdůrazňuje, že zatímco průmyslová 
budoucnost EU je spojená rovněž se 
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hospodářství do souladu se zásadami 
Zelené dohody pro Evropu, která 
představuje plán nové politiky růstu pro 
EU sbližující občany, města a regiony a 
umožňující spravedlivou transformaci;

zásadami Zelené dohody pro Evropu, je 
potřeba zohlednit dopady pandemie 
COVID-19 na hospodářství a pracovní 
místa v rámci plánu nové politiky růstu 
pro EU sbližující podniky, zejména malé a 
střední, zúčastněné strany, regiony a 
místní orgány a umožňující spravedlivou 
transformaci, aniž by docházelo k dalšímu 
penalizování hospodářského a výrobního 
systému EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 28
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že průmyslová 
budoucnost EU souvisí s uvedením 
hospodářství do souladu se zásadami 
Zelené dohody pro Evropu, která 
představuje plán nové politiky růstu pro 
EU sbližující občany, města a regiony a 
umožňující spravedlivou transformaci;

1. připomíná, že průmyslová 
budoucnost EU souvisí především s plným 
hospodářským oživením po pandemii a 
plánem nové politiky růstu pro EU, které 
umožní občanům, městům a regionům 
dosáhnout téhož vyššího stupně rozvoje a 
rovněž poskytnou prostor pro spravedlivou 
transformaci;

Or. it

Pozměňovací návrh 29
Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že průmyslová 
budoucnost EU souvisí s uvedením 
hospodářství do souladu se zásadami 
Zelené dohody pro Evropu, která 
představuje plán nové politiky růstu pro 

1. připomíná, že průmyslová 
budoucnost EU souvisí s uvedením 
hospodářství do souladu se zásadami 
udržitelného rozvoje a s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality EU do roku 2040, 
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EU sbližující občany, města a regiony a 
umožňující spravedlivou transformaci;

čímž se přispěje k naplňování cílů 
Pařížské dohody, cílů udržitelného rozvoje 
a Zelené dohody pro Evropu, která 
představuje plán nové politiky 
udržitelného rozvoje pro EU sbližující 
občany, města a regiony a umožňující 
spravedlivou transformaci; je pevně 
přesvědčen o tom, že nová průmyslová 
strategie pro Evropu by měly být plně 
uvedena do souladu s novým evropským 
právním rámcem pro klima;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že průmyslová 
budoucnost EU souvisí s uvedením 
hospodářství do souladu se zásadami 
Zelené dohody pro Evropu, která 
představuje plán nové politiky růstu pro 
EU sbližující občany, města a regiony a 
umožňující spravedlivou transformaci;

1. připomíná, že průmyslová 
budoucnost EU souvisí s uvedením 
hospodářství do souladu se zásadami 
vytyčenými v Zelené dohodě pro Evropu, 
což zahrnuje plán nové politiky růstu pro 
EU sbližující občany, města a regiony a 
umožňující spravedlivou transformaci, 
která nikoho neponechá stranou a 
podpoří soudržnost mezi regiony 
prostřednictvím inovací a nového 
udržitelného modelu hospodářství;

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že průmyslová 
budoucnost EU souvisí s uvedením 

1. připomíná, že průmyslová 
budoucnost EU souvisí s uvedením 
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hospodářství do souladu se zásadami 
Zelené dohody pro Evropu, která 
představuje plán nové politiky růstu pro 
EU sbližující občany, města a regiony a 
umožňující spravedlivou transformaci;

hospodářství do souladu se zásadami 
Zelené dohody pro Evropu, která spolu s 
konkurenceschopností a vytvářením 
pracovních míst tvoří součást plánu nové 
politiky růstu pro EU sbližující občany, 
města, regiony a podniky při vytváření 
mezinárodně konkurenceschopného 
evropského odvětví průmyslu;

Or. es

Pozměňovací návrh 32
Niyazi Kizilyürek

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že průmyslová 
budoucnost EU souvisí s uvedením 
hospodářství do souladu se zásadami 
Zelené dohody pro Evropu, která 
představuje plán nové politiky růstu pro 
EU sbližující občany, města a regiony a 
umožňující spravedlivou transformaci;

1. připomíná, že průmyslová 
budoucnost EU souvisí s uvedením 
hospodářství do souladu se zásadami 
Zelené dohody pro Evropu, která 
představuje plán nové politiky růstu pro 
EU a která by měla zajistit vysoké 
environmentální a sociální normy, 
především pokud bude vyžadovat 
dodržování kolektivních smluv, umožní 
účast zaměstnanců na rozhodování a 
vymýtí energetickou chudobu a 
energetickou izolaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že průmyslová 
budoucnost EU souvisí s uvedením 
hospodářství do souladu se zásadami 
Zelené dohody pro Evropu, která 

1. připomíná, že průmyslová 
budoucnost EU souvisí s uvedením 
hospodářství do souladu se zásadami 
Zelené dohody pro Evropu, která 
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představuje plán nové politiky růstu pro 
EU sbližující občany, města a regiony a 
umožňující spravedlivou transformaci;

představuje plán nové politiky růstu pro 
EU, a také s přechodem k digitální 
ekonomice, což povede ke sblížení občanů, 
měst a regionů, zejména v oblastech 
procházejících procesem spravedlivé 
transformace, aby tak nikdo nezůstal 
opomenut;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že průmyslová 
budoucnost EU souvisí s uvedením 
hospodářství do souladu se zásadami 
Zelené dohody pro Evropu, která 
představuje plán nové politiky růstu pro 
EU sbližující občany, města a regiony a 
umožňující spravedlivou transformaci;

1. připomíná, že průmyslová 
budoucnost EU souvisí s uvedením 
hospodářství do souladu se zásadami 
Digitální agendy a Zelené dohody pro 
Evropu, která představuje plán nové 
politiky růstu pro EU sbližující občany, 
podniky, města a regiony, zejména 
ostrovní a odlehlé oblasti, a umožňující 
spravedlivou transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že průmyslová 
budoucnost EU souvisí s uvedením 
hospodářství do souladu se zásadami 
Zelené dohody pro Evropu, která 
představuje plán nové politiky růstu pro 
EU sbližující občany, města a regiony a 
umožňující spravedlivou transformaci;

1. připomíná, že průmyslová 
budoucnost EU souvisí s uvedením 
hospodářství do souladu se zásadami 
Zelené dohody pro Evropu, která 
představuje plán nové udržitelné politiky 
růstu pro EU sbližující občany, regiony a 
členské státy a umožňující vyváženou a 
spravedlivou transformaci, která nikoho 
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neponechá stranou;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že průmyslová 
budoucnost EU souvisí s uvedením 
hospodářství do souladu se zásadami 
Zelené dohody pro Evropu, která 
představuje plán nové politiky růstu pro 
EU sbližující občany, města a regiony a 
umožňující spravedlivou transformaci;

1. připomíná, že průmyslová 
budoucnost EU souvisí s uvedením 
hospodářství do souladu se zásadami 
Zelené dohody pro Evropu, která 
představuje plán nové politiky růstu pro 
EU sbližující občany, města a regiony a 
umožňující spravedlivou transformaci a 
potravinové zabezpečení;

Or. ro

Pozměňovací návrh 37
Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že průmyslová 
budoucnost EU souvisí s uvedením 
hospodářství do souladu se zásadami 
Zelené dohody pro Evropu, která 
představuje plán nové politiky růstu pro 
EU sbližující občany, města a regiony a 
umožňující spravedlivou transformaci;

1. připomíná, že průmyslová 
budoucnost EU souvisí s uvedením 
hospodářství do souladu se zásadami 
Zelené dohody pro Evropu, která 
představuje plán nové politiky růstu pro 
EU sbližující občany, veřejné orgány, 
podniky, města a regiony a umožňující 
spravedlivou transformaci;

Or. ro

Pozměňovací návrh 38
Mathilde Androuët
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Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

a) je toho názoru, že by členské státy 
měly zavést na dovoz poplatek za každý 
kilometr cesty s cílem podpořit krátké 
dodavatelské řetězce a dodavatelské 
řetězce v rámci Společenství, aby se 
podpořil boj proti znečištění a spustila se 
jednotná transformace systému těchto 
řetězců;

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh stanoviska
Bod 1 – písm. c (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

c) zdůrazňuje, že je nutné zajistit 
zásobování tam, kde místní řešení nejsou 
k dispozici, a to zejména tím, že dodávky 
budou směřovat do vyššího počtu oblastí; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

lituje toho, že stále není k dispozici 
evropská strategie, která by nahradila 
strategii Evropa 2020;

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Raffaele Fitto

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že v důsledku 
pandemie COVID-19 musí EU společně s 
členskými státy realizovat strategie a 
opatření, které pomohou zachovat její 
hospodářskou, výrobní a společenskou 
strukturu a které ochrání především malé 
a střední podniky;

Or. it

Pozměňovací návrh 42
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že soudržnost mezi 
všemi regiony EU by měly podporovat 
investice do inovativních výrobních 
prostředků, které by jim měly umožnit, 
aby dosahovaly spravedlivého a 
inkluzivního hospodářského růstu;

2. je toho názoru, že využití služeb 
vnitrostátních či evropských společností 
ve strategických odvětvích by mělo být 
závazné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že soudržnost mezi 2. konstatuje, že investice do 
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všemi regiony EU by měly podporovat 
investice do inovativních výrobních 
prostředků, které by jim měly umožnit, 
aby dosahovaly spravedlivého a 
inkluzivního hospodářského růstu;

inovativních výrobních prostředků , 
výroby, výzkumu, vzdělávání a 
rekvalifikace nebo zvyšování kvalifikace 
by měly podporovat soudržnost ve všech 
regionech EU, aby mohly dosáhnout 
spravedlivé , inkluzivní a udržitelné 
hospodářské prosperity založené na 
genderové rovnosti; proto je třeba silně 
podporovat i místní rozvoj a místní 
hospodářství (Économie de proximité);

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že soudržnost mezi 
všemi regiony EU by měly podporovat 
investice do inovativních výrobních 
prostředků, které by jim měly umožnit, 
aby dosahovaly spravedlivého a 
inkluzivního hospodářského růstu;

2. konstatuje, že investice do výzkumu 
a inovací a zavádění inovativních 
technologií, výrobních prostředků a 
rozšiřování dovednost pracovníků 
zejména v MSP by měly podpořit 
soudržnost ve všech regionech EU, což 
jim umožní dosáhnout spravedlivého , 
odolného a inkluzivního hospodářského 
růstu, kterým se zajistí jejich přechod a 
inovace k získání tržních příležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že soudržnost mezi 
všemi regiony EU by měly podporovat 
investice do inovativních výrobních 

2. konstatuje, že soudržnost mezi 
všemi regiony EU by měly podporovat 
investice do inovativních výrobních 
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prostředků, které by jim měly umožnit, aby 
dosahovaly spravedlivého a inkluzivního 
hospodářského růstu;

prostředků, které by jim měly umožnit, aby 
dosahovaly konkurenceschopného 
hospodářského růstu; připomíná návrhy 
na inovativní zadávání veřejných zakázek 
a potřebu podporovat spolupráci 
veřejného a soukromého sektoru;

Or. es

Pozměňovací návrh 46
Raffaele Fitto

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že soudržnost mezi 
všemi regiony EU by měly podporovat 
investice do inovativních výrobních 
prostředků, které by jim měly umožnit, 
aby dosahovaly spravedlivého a 
inkluzivního hospodářského růstu;

2. zdůrazňuje, že investice do 
inovativních výrobních prostředků by 
měly podporovat soudržnost ve všech 
regionech EU a zároveň respektovat jejich 
individuální charakteristiky a 
rozmanitost, aby dosáhly spravedlivého , 
inkluzivního a reálně udržitelného 
hospodářského růstu;

Or. it

Pozměňovací návrh 47
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že soudržnost mezi 
všemi regiony EU by měly podporovat 
investice do inovativních výrobních 
prostředků, které by jim měly umožnit, aby 
dosahovaly spravedlivého a inkluzivního 
hospodářského růstu;

2. konstatuje, že investice do 
inovativních výrobních prostředků by 
měly podporovat soudržnost ve všech 
regionech EU, podněcovat spolupráci 
mezi venkovskými a městskými oblastmi v 
oblasti inovací a umožnit jim dosáhnout 
spravedlivého a inkluzivního 
hospodářského růstu;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 48
Niyazi Kizilyürek

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že soudržnost mezi 
všemi regiony EU by měly podporovat 
investice do inovativních výrobních 
prostředků, které by jim měly umožnit, aby 
dosahovaly spravedlivého a inkluzivního 
hospodářského růstu;

2. konstatuje, že investice do 
inovativních výrobních prostředků by 
měly podporovat soudržnost mezi všemi 
regiony EU a umožnit, aby dosáhly 
spravedlivého a inkluzivního 
hospodářského růstu a sociální 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že soudržnost mezi 
všemi regiony EU by měly podporovat 
investice do inovativních výrobních 
prostředků, které by jim měly umožnit, aby 
dosahovaly spravedlivého a inkluzivního 
hospodářského růstu;

2. konstatuje, že soudržnost mezi 
všemi regiony EU by měly podporovat 
investice do tradičních a inovativních 
výrobních prostředků, které by jim 
měly umožnit, aby dosahovaly 
spravedlivého a inkluzivního 
hospodářského růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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2a. připomíná, že evropská 
průmyslová odvětví a správa byly, stejně 
jako jednotlivci, zasaženy krizí 
způsobenou onemocněním COVID-19 a 
že všechny politiky Evropské unie musí 
zohledňovat její střednědobý dopad na 
zdraví a dlouhodobé ekonomické dopady; 
poukazuje na to, že mezi nejvíce postižené 
patří primární průmyslové odvětví a 
služby, včetně odvětví cestovního ruchu a 
pohostinství;

Or. es

Pozměňovací návrh 51
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje potřebu průmyslové 
strategie Unie, která zohlední význam 
tohoto odvětví pro regiony čelící 
demografickým výzvám, vybízí k 
investicím a podporuje průmyslový rozvoj 
těchto oblastí v Unii;

Or. es

Pozměňovací návrh 52
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých 
a středních podniků prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by měla být mimo jiné cílem 
inovativní a inteligentní ekonomická 
transformace, ekologičtější a 
nízkouhlíková EU a také EU, která je více 

3. zdůrazňuje potřebu strategických 
vnitrostátních zdravotnických, 
vojenských, energetických a 
potravinových zásob a jejich pravidelného 
hodnocení;
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propojená a směřuje k zajištění 
dlouhodobé a udržitelné zaměstnanosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých 
a středních podniků prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by měla být mimo jiné cílem 
inovativní a inteligentní ekonomická 
transformace, ekologičtější a 
nízkouhlíková EU a také EU, která je více 
propojená a směřuje k zajištění dlouhodobé 
a udržitelné zaměstnanosti;

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých 
a středních podniků prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by měla být mimo jiné cílem 
inovativní a inteligentní ekonomická 
transformace, ekologičtější a 
nízkouhlíková EU a také EU, která je více 
propojená a směřuje k zajištění dlouhodobé 
a udržitelné zaměstnanosti; konstatuje, že 
evropské strukturální a investiční fondy 
mohou hrát významnou úlohu při 
podpoře digitální transformace MSP, z 
nichž mnohé stále nemají dovednosti k 
tomu, aby úspěšně zvládly nadcházející 
průmyslovou revoluci;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Niyazi Kizilyürek

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých 
a středních podniků prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by měla být mimo jiné cílem 
inovativní a inteligentní ekonomická 
transformace, ekologičtější a 
nízkouhlíková EU a také EU, která je více 

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých 
a středních podniků prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by měla být mimo jiné cílem 
inovativní a inteligentní ekonomická 
transformace, ekologičtější a 
nízkouhlíková EU se závazkem k plnění 
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propojená a směřuje k zajištění dlouhodobé 
a udržitelné zaměstnanosti;

cílů Pařížské dohody a cíle EU pro 
dosažení klimatické neutrality do roku 
2040 a také EU, která je více propojená a 
směřuje k zajištění dlouhodobé a udržitelné 
zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých 
a středních podniků prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by měla být mimo jiné cílem 
inovativní a inteligentní ekonomická 
transformace, ekologičtější a 
nízkouhlíková EU a také EU, která je více 
propojená a směřuje k zajištění dlouhodobé 
a udržitelné zaměstnanosti;

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých 
a středních podniků prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by měla být mimo jiné cílem 
inovativní a inteligentní ekonomická 
transformace a ekologická transformace 
na „zelenou" EU s nulovými emisemi 
uhlíku a účinně využívající zdroje a také 
EU, která je více propojená a směřuje k 
zajištění dlouhodobé a udržitelné 
zaměstnanosti pro muže i ženy na základě 
zásady partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých 
a středních podniků prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by měla být mimo jiné cílem 
inovativní a inteligentní ekonomická 
transformace, ekologičtější a 

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých 
a středních podniků prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by měla být mimo jiné cílem 
inovativní a inteligentní ekonomická 
transformace, ekologičtější a 
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nízkouhlíková EU a také EU, která je více 
propojená a směřuje k zajištění dlouhodobé 
a udržitelné zaměstnanosti;

nízkouhlíková EU a také EU, která je více 
propojená a soudržná a směřuje k zajištění 
dlouhodobé a udržitelné zaměstnanosti, 
zejména pak ve znevýhodněných 
regionech;

Or. es

Pozměňovací návrh 57
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých 
a středních podniků prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by měla být mimo jiné cílem 
inovativní a inteligentní ekonomická 
transformace, ekologičtější a 
nízkouhlíková EU a také EU, která je více 
propojená a směřuje k zajištění dlouhodobé 
a udržitelné zaměstnanosti;

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých 
a středních podniků prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by měla být mimo jiné cílem 
inovativní a inteligentní ekonomická 
transformace, ekologičtější a 
nízkouhlíková EU a také EU, která je více 
propojená a směřuje k zajištění dlouhodobé 
a udržitelné zaměstnanosti a k tomu, aby 
se předešlo riziku vylidňování oblasti, na 
něž má transformace dopad;

Or. ro

Pozměňovací návrh 58
Vlad-Marius Botoş

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých 
a středních podniků prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by měla být mimo jiné cílem 
inovativní a inteligentní ekonomická 
transformace, ekologičtější a 
nízkouhlíková EU a také EU, která je více 
propojená a směřuje k zajištění dlouhodobé 

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých 
a středních podniků prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by měl být mimo jiné cílem 
hospodářský růst a diverzifikace, 
inovativní a inteligentní ekonomická 
transformace, ekologičtější a 
nízkouhlíková EU a také EU, která je více 
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a udržitelné zaměstnanosti; propojená a směřuje k zajištění dlouhodobé 
a udržitelné zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých 
a středních podniků prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by měla být mimo jiné cílem 
inovativní a inteligentní ekonomická 
transformace, ekologičtější a 
nízkouhlíková EU a také EU, která je více 
propojená a směřuje k zajištění dlouhodobé 
a udržitelné zaměstnanosti;

3. zdůrazňuje, že při podpoře 
mikropodniků a malých a středních 
podniků prostřednictvím evropských 
strukturálních a investičních fondů by měla 
být mimo jiné cílem inovativní a 
inteligentní ekonomická transformace, 
ekologičtější a nízkouhlíková EU a také 
EU, která je více propojená a směřuje k 
zajištění dlouhodobé a udržitelné 
zaměstnanosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 60
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých 
a středních podniků prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by měla být mimo jiné cílem 
inovativní a inteligentní ekonomická 
transformace, ekologičtější a 
nízkouhlíková EU a také EU, která je více 
propojená a směřuje k zajištění dlouhodobé 
a udržitelné zaměstnanosti;

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých 
a středních podniků prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by měla být mimo jiné cílem 
inovativní a digitální ekonomická 
transformace, ekologičtější a 
nízkouhlíková EU a také EU, která je více 
propojená a směřuje k zajištění dlouhodobé 
a udržitelné zaměstnanosti pro všechny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých 
a středních podniků prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by měla být mimo jiné cílem 
inovativní a inteligentní ekonomická 
transformace, ekologičtější a 
nízkouhlíková EU a také EU, která je více 
propojená a směřuje k zajištění dlouhodobé 
a udržitelné zaměstnanosti;

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých 
a středních podniků prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by měla být mimo jiné cílem 
inovativní a inteligentní ekonomická 
transformace a také EU, která je více 
propojená a směřuje k zajištění dlouhodobé 
a udržitelné zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých 
a středních podniků prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by měla být mimo jiné cílem 
inovativní a inteligentní ekonomická 
transformace, ekologičtější a 
nízkouhlíková EU a také EU, která je více 
propojená a směřuje k zajištění 
dlouhodobé a udržitelné zaměstnanosti;

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých 
a středních podniků prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by měla být mimo jiné cílem 
inovativní, inteligentní na znalostech 
založená ekonomická transformace, 
ekologičtější a konkurenceschopná EU a 
také EU, která je více propojená a směřuje 
k zajištění hospodářského růstu;

Or. es

Pozměňovací návrh 63
Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
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Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých 
a středních podniků prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by měla být mimo jiné cílem 
inovativní a inteligentní ekonomická 
transformace, ekologičtější a 
nízkouhlíková EU a také EU, která je více 
propojená a směřuje k zajištění dlouhodobé 
a udržitelné zaměstnanosti;

3. zdůrazňuje, že při podpoře malých 
a středních podniků prostřednictvím 
evropských strukturálních a investičních 
fondů by měla být mimo jiné cílem 
inovativní a inteligentní ekonomická 
transformace, ekologičtější a 
nízkouhlíková EU a také EU, která je více 
propojená a směřuje k zajištění dlouhodobé 
zaměstnanosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 64
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam výroby a 
spotřeby energie, pokud jde o 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu a emise skleníkových plynů, a 
to, že jsou zásadní pro dosažení přechodu 
na udržitelný, cenově dostupný a bezpečný 
energetický systém založený na řádném 
fungování vnitřního trhu s energií; 
poukazuje na to, že transformace 
energetiky, digitální transformace, 
technologické inovace a výzkum a vývoj 
musí být hybnou silou pro dosažení 
evropského průmyslového růstu, 
klimatické neutrality a větší územní 
odolnosti a udržitelnosti, což přispěje k 
rozvoji venkovských oblastí, k boji proti 
vylidňování a ke zlepšení kvality ovzduší v 
metropolitních oblastech;

Or. es

Pozměňovací návrh 65
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Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že průmyslová 
strategie EU musí v souladu s článkem 
349 SFEU věnovat zvláštní pozornost 
problémům nejvzdálenějších regionů, 
pokud jde o jejich přístup na vnitřní trh. 
Připomíná, že vnější hospodářská 
závislost, dodatečné náklady způsobené 
odlehlostí a izolovaností, menší velikost a 
malé trhy, soustředění činností v 
některých odvětvích a vysoká míra 
nezaměstnanosti negativně ovlivňují 
hospodářský a sociální rozvoj těchto 
regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Raffaele Fitto

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. doufá, že přístup k financování 
bude zaručen postupy, které zajistí větší 
flexibilitu a jednoduchost a zlepší správní 
postupy a fáze řízení související s 
prováděním, certifikací a kontrolami;

Or. it

Pozměňovací návrh 67
Raffaele Fitto

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b.  prohlašuje, že při provádění 
politik a fondů Zelené dohody, zejména 
fondů pro spravedlivou transformaci, 
musí každý členský stát cílit vnitrostátní 
politiky podpory na podporu a 
odměňování řádného chování podniků, 
zejména MSP, namísto toho, aby se různá 
výrobní odvětví jejich hospodářských 
systémů penalizovala vytvořením zátěže a 
povinností;

Or. it

Pozměňovací návrh 68
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 
podpory ekologické a spravedlivé 
energetické transformace, zelených a 
modrých investic, oběhového hospodářství 
i adaptace na změnu klimatu a prevence 
rizik ve všech regionech EU;

4. potvrzuje význam vytvoření 
hierarchie evropských norem, v rámci níž 
bude strategická ochrana upřednostněna 
před hospodářskou soutěží a v některých 
případech i před hlediskem ochrany 
životního prostředí, přičemž je třeba mít 
na paměti nutnost přejít na méně 
znečišťující alternativy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 
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podpory ekologické a spravedlivé 
energetické transformace, zelených a 
modrých investic, oběhového hospodářství 
i adaptace na změnu klimatu a prevence 
rizik ve všech regionech EU;

podpory ekologické a spravedlivé 
energetické transformace bez fosilních 
paliv, zelených a modrých investic, 
oběhového hospodářství, energetické 
účinnosti a účinného využívání zdrojů, 
adaptace na změnu klimatu, zmírňování 
změny klimatu a prevence rizik ve všech 
regionech EU; poukazuje proto na význam 
závazků přijatých v rámci Pařížské 
dohody a na to, že je důležité plnit cíle EU 
v oblasti energetiky a klimatu a dosáhnout 
do roku 2040 klimaticky neutrální EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 
podpory ekologické a spravedlivé 
energetické transformace, zelených a 
modrých investic, oběhového hospodářství 
i adaptace na změnu klimatu a prevence 
rizik ve všech regionech EU;

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 
podpory ekologické a spravedlivé 
energetické transformace, zelených a 
modrých investic, oběhového hospodářství 
i adaptace na změnu klimatu a prevence 
rizik ve všech regionech EU, přičemž je 
třeba se zaměřit na místní investice a 
vzdělávací programy na podporu 
energetické soběstačnosti, využívání 
energie z obnovitelných zdrojů a zlepšení 
energetické účinnosti ;

Or. es

Pozměňovací návrh 71
Niyazi Kizilyürek

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 
podpory ekologické a spravedlivé 
energetické transformace, zelených a 
modrých investic, oběhového hospodářství 
i adaptace na změnu klimatu a prevence 
rizik ve všech regionech EU;

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 
podpory ekologické a spravedlivé 
energetické transformace, zelených 
a modrých investic, oběhového 
hospodářství i adaptace na změnu klimatu 
a prevence rizik ve všech regionech EU; 
požaduje proto udržitelné dlouhodobé 
veřejné investice do klíčových odvětví 
reálné ekonomiky na úrovni EU, aby se 
tento spravedlivý přechod usnadnil;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 
podpory ekologické a spravedlivé 
energetické transformace, zelených a 
modrých investic, oběhového hospodářství 
i adaptace na změnu klimatu a prevence 
rizik ve všech regionech EU;

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 
podpory ekologické a spravedlivé 
energetické transformace, zelených a 
modrých investic, oběhového hospodářství 
i adaptace na změnu klimatu a prevence 
rizik ve všech regionech EU; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že zadávání 
veřejných zakázek může být účinným 
nástrojem k vedení a podpoře přechodu k 
čistší ekonomice;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Raffaele Fitto

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 
podpory ekologické a spravedlivé 
energetické transformace, zelených a 
modrých investic, oběhového hospodářství 
i adaptace na změnu klimatu a prevence 
rizik ve všech regionech EU;

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 
podpory ekologické a spravedlivé 
energetické transformace, zelených a 
modrých investic, oběhového hospodářství 
i adaptace na změnu klimatu a prevence 
rizik ve všech regionech EU; domnívá se 
proto, že náklady na spolufinancování 
různých evropských strukturálních a 
investičních fondů je třeba z výpočtů 
Paktu o stabilitě a růstu vyloučit;

Or. it

Pozměňovací návrh 74
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 
podpory ekologické a spravedlivé 
energetické transformace, zelených a 
modrých investic, oběhového hospodářství 
i adaptace na změnu klimatu a prevence 
rizik ve všech regionech EU;

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
má hrát veřejný a soukromý sektor 
prostřednictvím podpory ekologické a 
spravedlivé energetické transformace, 
zelených a modrých investic, oběhového 
hospodářství i adaptace na změnu klimatu 
a prevence rizik ve všech regionech EU, 
zejména pak pokud jde o ostrovní, odlehlé 
a nejvzdálenější regiony EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 
podpory ekologické a spravedlivé 
energetické transformace, zelených a 
modrých investic, oběhového hospodářství 
i adaptace na změnu klimatu a prevence 
rizik ve všech regionech EU;

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát soukromý a veřejný sektor 
prostřednictvím podpory ekologické a 
spravedlivé energetické transformace, 
zelených, modrých, digitálních a 
udržitelných investic, oběhového 
hospodářství i adaptace na změnu klimatu 
a prevence rizik ve všech regionech EU, 
zejména v těch nejvzdálenějších;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 
podpory ekologické a spravedlivé 
energetické transformace, zelených a 
modrých investic, oběhového hospodářství 
i adaptace na změnu klimatu a prevence 
rizik ve všech regionech EU;

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 
podpory ekologické a spravedlivé 
energetické transformace, zelených a 
modrých investic, oběhového hospodářství, 
odpovědného využívání stávajících zdrojů 
i adaptace na změnu klimatu a prevence 
rizik ve všech regionech EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 77
Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 
podpory ekologické a spravedlivé 
energetické transformace, zelených a 

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 
podpory ekologické a spravedlivé 
energetické transformace, zelených a 
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modrých investic, oběhového hospodářství 
i adaptace na změnu klimatu a prevence 
rizik ve všech regionech EU;

modrých investic, oběhového hospodářství 
a digitální transformace i adaptace na 
změnu klimatu a prevence rizik ve všech 
regionech EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 78
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 
podpory ekologické a spravedlivé 
energetické transformace, zelených a 
modrých investic, oběhového hospodářství 
i adaptace na změnu klimatu a prevence 
rizik ve všech regionech EU;

4. konstatuje, že důležitou novou 
úlohu při usnadňování spravedlivé 
transformace musí hrát veřejný sektor 
prostřednictvím podpory ekologické a 
spravedlivé energetické transformace, 
zelených a modrých investic, oběhového 
hospodářství i adaptace na změnu klimatu 
území a prevence rizik ve všech regionech 
EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 79
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 
podpory ekologické a spravedlivé 
energetické transformace, zelených a 
modrých investic, oběhového hospodářství 
i adaptace na změnu klimatu a prevence 
rizik ve všech regionech EU;

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 
podpory ekologické a spravedlivé 
energetické transformace, zelených a 
modrých investic, oběhového hospodářství 
i adaptace na změnu klimatu a související 
prevence rizik ve všech regionech EU;

Or. es
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Pozměňovací návrh 80
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 
podpory ekologické a spravedlivé 
energetické transformace, zelených a 
modrých investic, oběhového hospodářství 
i adaptace na změnu klimatu a prevence 
rizik ve všech regionech EU;

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 
podpory spravedlivé a účinné energetické 
transformace, nových inovativních 
investic, oběhového hospodářství i 
adaptace na změnu klimatu a prevence 
rizik ve všech regionech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování spravedlivé transformace 
musí hrát veřejný sektor prostřednictvím 
podpory ekologické a spravedlivé 
energetické transformace, zelených a 
modrých investic, oběhového hospodářství 
i adaptace na změnu klimatu a prevence 
rizik ve všech regionech EU;

4. opakuje, že důležitou novou úlohu 
při usnadňování průmyslového růstu a 
společnosti založené na znalostech tím, že 
bude podporovat průmyslovou 
konkurenceschopnost, oběhové 
hospodářství i adaptaci na změnu klimatu 
a prevence rizik ve všech regionech EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 82
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že prioritou nové 
průmyslové strategie pro Evropu by měla 
být podpora regionů při diverzifikaci 
stávajících průmyslových odvětví, 
modernizaci průmyslové kapacity a 
podněcování investic a inovací s cílem 
obnovit a posílit odolnost místních a 
regionálních ekonomik; vítá zaměření 
Evropské komise na průmyslové a 
inovativní regionální ekosystémy a žádá, 
aby průmyslová strategie EU umožnila 
plné zapojení regionů a regionálních 
zúčastněných stran do jejího řízení a 
provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. připomíná, že místní průmyslová 
politika umožňuje přístup „na míru“, 
který dovoluje rozvíjet stávající výhody, 
zvláštnosti a schopnosti, vytváří 
průmyslovou politiku založenou na 
stávajících komparativních výhodách a 
snaží se podporovat přesun podniků do 
vyspělých technologických odvětví, 
typických pro Průmysl 4.0; připomíná, že 
místní přístup posiluje další prvky, jako 
jsou spolupráce, adaptabilita, schopnost 
řízení zdrojů, a usnadňuje interakci 
různých místních a regionálních prvků;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Josianne Cutajar
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Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že evropské 
strukturální a investiční fondy by se měly 
účinněji zaměřit na tyto „chybějící 
podnikatele“, jako jsou mladí lidé, ženy a 
senioři, jejichž podnikatelský potenciál 
je ještě třeba plně rozvinout; znovu 
opakuje, že s cílem zvýšit sociální 
soudržnost a snížit nerovnosti je zásadně 
důležité posílit podnikatelskou kapacitu 
těchto kategorií jako silnou formu účasti 
na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje důležitost regionálního 
a komunálního nakládání s odpady při 
podpoře oběhového hospodářství a vyzývá 
Evropskou komisi, aby nasměrovala 
nezbytné investice do recyklačních 
zařízení, jež budou uvádět odpad jako 
určitou druhotnou surovinu zpět do 
ekonomiky, a tak budou vytvářet bohatství 
a zaměstnanost a pomohou zmírnit změnu 
klimatu;

Or. es

Pozměňovací návrh 86
Raffaele Fitto

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. doufá, že s ohledem na důležitost 
veřejného sektoru se budou v členských 
státech rozvíjet kapacity elektronické 
veřejné správy, včetně jednotné digitální 
brány, prostřednictvím příslušných 
programů, investic a výměny osvědčených 
postupů;

Or. it

Pozměňovací návrh 87
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že pro politiku 
soudržnosti EU je nezbytné adekvátní 
financování z evropských strukturálních a 
investičních fondů s cílem podpořit 
hospodářskou, sociální a teritoriální 
soudržnost ve všech regionech EU, a to 
díky pomoci při snižování hospodářských a 
sociálních rozdílů, dosahování pozitivní 
konvergence a podpoře udržitelného 
rozvoje;

5. vítá fond na podporu oživení a 
nástroj „Next Generation EU“ 
pro rozvoj důrazné politiky soudržnosti a 
průmyslové politiky; konstatuje, že pro 
politiku soudržnosti EU je nezbytné 
adekvátní financování z evropských 
strukturálních a investičních fondů s cílem 
podpořit hospodářskou, sociální a 
teritoriální soudržnost ve všech regionech 
EU, a to díky pomoci při snižování 
hospodářských a sociálních rozdílů, 
dosahování pozitivní konvergence a 
podpoře udržitelného rozvoje odolného 
vůči změně klimatu; uznává úlohu 
evropských strukturálních a investičních 
fondů v evropských regionech pro rozvoj 
dovedností a budování kapacit pro 
inteligentní specializaci, oběhové 
hospodářství, podnikání a přechod k 
průmyslu 4.0;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
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Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že pro politiku 
soudržnosti EU je nezbytné adekvátní 
financování z evropských strukturálních a 
investičních fondů s cílem podpořit 
hospodářskou, sociální a teritoriální 
soudržnost ve všech regionech EU, a to 
díky pomoci při snižování hospodářských 
a sociálních rozdílů, dosahování pozitivní 
konvergence a podpoře udržitelného 
rozvoje;

5. domnívá se, že je zde povinnost 
podporovat inovace a evropský výzkum ve 
vědeckých, numerických a energetických 
oblastech, včetně výzkumu v jaderné 
oblasti, zejména pokud jde o řešení na 
recyklaci odpadů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že pro politiku 
soudržnosti EU je nezbytné adekvátní 
financování z evropských strukturálních a 
investičních fondů s cílem podpořit 
hospodářskou, sociální a teritoriální 
soudržnost ve všech regionech EU, a to 
díky pomoci při snižování hospodářských a 
sociálních rozdílů, dosahování pozitivní 
konvergence a podpoře udržitelného 
rozvoje;

5. konstatuje, že pro politiku 
soudržnosti EU je nezbytné podstatně 
navýšit financování z evropských 
strukturálních a investičních fondů s cílem 
podpořit hospodářskou, sociální a 
teritoriální soudržnost ve všech regionech 
EU, a to díky pomoci při snižování 
hospodářských a sociálních rozdílů, 
dosahování pozitivní konvergence, 
podpoře udržitelného rozvoje a zastavení a 
zvrácení ztráty biologické rozmanitosti; 
dále důrazně podporuje integrovaný 
přístup při mobilizaci veškerých politik 
EU v zájmu dosažení cíle klimaticky 
neutrální EU do roku 2040;

Or. en
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Pozměňovací návrh 90
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že pro politiku 
soudržnosti EU je nezbytné adekvátní 
financování z evropských strukturálních a 
investičních fondů s cílem podpořit 
hospodářskou, sociální a teritoriální 
soudržnost ve všech regionech EU, a to 
díky pomoci při snižování hospodářských a 
sociálních rozdílů, dosahování pozitivní 
konvergence a podpoře udržitelného 
rozvoje;

5. konstatuje, že pro politiku 
soudržnosti EU je nezbytné adekvátní 
financování z evropských strukturálních a 
investičních fondů s cílem podpořit 
hospodářskou, sociální a teritoriální 
soudržnost ve všech regionech EU, a to 
díky pomoci při snižování hospodářských 
a sociálních rozdílů, dosahování pozitivní 
konvergence a podpoře udržitelného 
rozvoje a digitální transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vyzývá k podstatnému navýšení zdrojů, jež 
by přispělo dosažení cílů Zelené dohody, 
spravedlivé transformace a Pařížské 
dohody, pokud se politika soudržnosti má 
stát důležitým nástrojem pro financování 
současné krize a oživení, který 
nevyhnutelně povede ke zmenšení 
dostupných zdrojů pro řešení nejvíce 
naléhavých regionálních potřeb, jako je 
boj proti globálnímu oteplování a změně 
klimatu; v této souvislosti poukazuje na 
poučení z krize v letech 2008/2009, která 
ukazují, jak moc je třeba investovat do 
Zelené dohody pro Evropu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh stanoviska
Bod 5 – písm. a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

a) vyzývá k posílení odvětví 
výzkumu politikami zajišťujícími vysokou 
úroveň patentové ochrany a účinnou 
obranu proti průmyslové špionáži;

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Bod 5 – písm. b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

b) zdůrazňuje, že je třeba podpořit 
inovace a výzkum pokud jde o oběhové 
hospodářství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je důležité vytvořit 
zjednodušený a soudržný rámec pro 
financování, od výzkumu a vývoje po 
uplatnění na trhu, na úrovni EU a na 
vnitrostátní a regionální úrovni, zejména 
s ohledem na evropské strukturální a 
investiční fondy, prostřednictvím 
zjednodušení, harmonizace a vzájemné 
komplementarity nařízení a pravidel pro 
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různé nástroje financování; podporuje 
synergie mezi financováním z EU a 
vnitrostátním, regionálním a soukromým 
financováním při financování 
odvětvových inovativních projektů, 
zejména na podporu dalšího využívání a 
vzájemného obohacování, s využitím 
zásad inteligentní specializace jako 
řídícího principu pro koordinaci, zvýšení 
účinnosti a zamezení zdvojování;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. varuje, že část energetického a 
průmyslového odvětví EU čelí 
existenciálním rizikům, a zdůrazňuje, že 
negativní sociální dopady zelené politiky 
EU prostupují rychleji než nástroje EU na 
zmírnění těchto negativních dopadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že by EU měla 
věnovat pozornost zachování a rozvoji 
průmyslové strategie a výroby, které zajistí 
strategickou autonomii Evropy, a také 
dostupnosti a dodávání základních 
produktů a vybavení pro občany, pokud 
tato potřeba na jednotném trhu vznikne;

6. konstatuje, že je třeba poskytnout 
odbornou přípravu ve společnostech 
zapojených do strategických odvětví nebo 
do oběhového hospodářství;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence Farreng

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že by EU měla 
věnovat pozornost zachování a rozvoji 
průmyslové strategie a výroby, které zajistí 
strategickou autonomii Evropy, a také 
dostupnosti a dodávání základních 
produktů a vybavení pro občany, pokud 
tato potřeba na jednotném trhu vznikne;

6. je přesvědčen, že by EU měla 
věnovat pozornost zachování a rozvoji 
průmyslové strategie a výroby, které zajistí 
strategickou autonomii Evropy, a také 
dostupnosti a dodávání základních 
produktů a vybavení pro občany, pokud 
tato potřeba na jednotném trhu vznikne; 
vyzývá k dalšímu úsilí na zajištění silných 
evropských hodnotových řetězců 
snižujících závislost na třetích zemích v 
klíčových strategických odvětvích a 
připomíná možnosti, jež mohou hrát nové 
přelomové technologie, jako je 3D tisk, při 
návratu výroby do evropských regionů a 
nového umisťování průmyslových 
zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že by EU měla 
věnovat pozornost zachování a rozvoji 
průmyslové strategie a výroby, které zajistí 
strategickou autonomii Evropy, a také 
dostupnosti a dodávání základních 
produktů a vybavení pro občany, pokud 
tato potřeba na jednotném trhu vznikne;

6. je přesvědčen, že by EU měla 
věnovat pozornost zachování a rozvoji 
průmyslové strategie a výroby, které zajistí 
strategickou autonomii Evropy, 
udržitelnosti a také dostupnosti a dodávání 
základních produktů a vybavení pro 
občany, pokud tato potřeba na jednotném 
trhu vznikne; je pevně přesvědčen, že je 
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naléhavě potřeba přepnout naše 
hospodářství z lineárního na oběhové, a 
vyzývá Komisi, aby začala měnit příslušné 
politiky z růstového paradigmatu na 
porůstový a udržitelný vývoj, a tak 
postavila hospodářskou a měnovou unii 
na udržitelný základ;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že by EU měla 
věnovat pozornost zachování a rozvoji 
průmyslové strategie a výroby, které zajistí 
strategickou autonomii Evropy, a také 
dostupnosti a dodávání základních 
produktů a vybavení pro občany, pokud 
tato potřeba na jednotném trhu vznikne;

6. je přesvědčen, že by EU měla 
věnovat pozornost zachování a rozvoji 
průmyslové strategie a výroby, které zajistí 
strategickou autonomii Evropy, a také 
dostupnosti a dodávání základních 
produktů a vybavení pro občany, pokud 
tato potřeba na jednotném trhu vznikne; 
zdůrazňuje, že hlavním cílem financování 
evropských MSP musí být snížit závislost 
na dovozu, co nejvíce omezit 
environmentální dopad a zaručit dodávky 
bezpečných výrobků splňujících vysoké 
normy kvality;

Or. ro

Pozměňovací návrh 100
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že by EU měla 
věnovat pozornost zachování a rozvoji 
průmyslové strategie a výroby, které zajistí 
strategickou autonomii Evropy, a také 

6. je přesvědčen, že by EU měla 
věnovat pozornost zachování a rozvoji 
průmyslové strategie a výroby, které zajistí 
strategickou autonomii Evropy, a také 
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dostupnosti a dodávání základních 
produktů a vybavení pro občany, pokud 
tato potřeba na jednotném trhu vznikne;

dostupnosti a dodávání základních 
produktů a vybavení pro občany, pokud 
tato potřeba na jednotném trhu vznikne; 
připomíná, že do výstupů průmyslové 
strategie by měly být plně zapojeny 
podniky sociální ekonomiky, protože 
vytvářejí veřejnou hodnotu a mají zásadní 
dopad na místní komunity, v nichž jsou 
zakotveny;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že by EU měla 
věnovat pozornost zachování a rozvoji 
průmyslové strategie a výroby, které zajistí 
strategickou autonomii Evropy, a také 
dostupnosti a dodávání základních 
produktů a vybavení pro občany, pokud 
tato potřeba na jednotném trhu vznikne;

6. je přesvědčen, že by EU měla 
věnovat pozornost zachování a rozvoji 
průmyslové strategie a výroby, které zajistí 
strategickou autonomii Evropy, a mít na 
paměti potřebu snížit vysoké energetické a 
regulační náklady, a také dostupnosti a 
dodávání základních produktů a vybavení 
pro občany, pokud tato potřeba na 
jednotném trhu vznikne;

Or. es

Pozměňovací návrh 102
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že by EU měla 
věnovat pozornost zachování a rozvoji 
průmyslové strategie a výroby, které zajistí 
strategickou autonomii Evropy, a také 
dostupnosti a dodávání základních 
produktů a vybavení pro občany, pokud 

6. je přesvědčen, že by EU měla 
věnovat pozornost zachování a rozvoji 
průmyslové strategie a výroby, které zajistí 
strategickou autonomii Evropy, a také 
dostupnosti a dodávání základních 
produktů a vybavení pro občany, pokud 
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tato potřeba na jednotném trhu vznikne; tato potřeba na jednotných trzích vznikne, 
zejména v klíčových odvětvích, jako jsou 
dodávky zdravotnického vybavení;

Or. es

Pozměňovací návrh 103
Niyazi Kizilyürek

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že by EU měla 
věnovat pozornost zachování a rozvoji 
průmyslové strategie a výroby, které zajistí 
strategickou autonomii Evropy, a také 
dostupnosti a dodávání základních 
produktů a vybavení pro občany, pokud 
tato potřeba na jednotném trhu vznikne;

6. je přesvědčen, že je třeba se poučit 
ze zkušenosti pandemie COVID-19 a že 
EU by měla věnovat pozornost zachování a 
rozvoji průmyslové strategie a výroby, 
které zajistí strategickou autonomii 
Evropy, a také dostupnosti a dodávání 
základních produktů a vybavení pro 
občany, pokud tato potřeba na jednotném 
trhu vznikne;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že by EU měla 
věnovat pozornost zachování a rozvoji 
průmyslové strategie a výroby, které zajistí 
strategickou autonomii Evropy, a také 
dostupnosti a dodávání základních 
produktů a vybavení pro občany, pokud 
tato potřeba na jednotném trhu vznikne;

6. je přesvědčen, že po zkušenostech z 
pandemie COVID-19 by EU měla věnovat 
pozornost zachování a rozvoji průmyslové 
strategie a výroby, které zajistí strategickou 
autonomii Evropy, a také dostupnosti a 
dodávání základních produktů a vybavení 
pro občany, pokud tato potřeba na 
jednotném trhu vznikne;

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
Raffaele Fitto

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že by EU měla 
věnovat pozornost zachování a rozvoji 
průmyslové strategie a výroby, které zajistí 
strategickou autonomii Evropy, a také 
dostupnosti a dodávání základních 
produktů a vybavení pro občany, pokud 
tato potřeba na jednotném trhu vznikne;

6. je přesvědčen, že by EU měla 
věnovat pozornost zachování a rozvoji 
průmyslové strategie a výroby, které zajistí 
strategickou autonomii Evropy v daném 
geopolitickém kontextu, a také dostupnosti 
a dodávání základních produktů a vybavení 
pro občany, pokud tato potřeba na 
jednotném trhu vznikne;

Or. it

Pozměňovací návrh 106
Raffaele Fitto

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že odvětví služeb hraje 
zásadní úlohu v úspěšné evropské 
průmyslové strategii, a považuje proto 
vytvoření vnitřního trhu služeb za 
užitečné, spolu se strategií pro jednotný 
digitální trh;

Or. it

Pozměňovací návrh 107
Raffaele Fitto

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. domnívá se, že evropská 
průmyslová strategie nemůže být úspěšná 
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bez řádně fungujícího jednotného trhu; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby zaváděla a 
monitorovala opatření státní podpory 
stejně jako slučování podniků, s cílem 
předcházet narušení trhu v střednědobém 
a dlouhodobém výhledu;

Or. it

Pozměňovací návrh 108
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zavedla důkladné mechanismy na 
zmírnění negativních hospodářských a 
sociálních dopadů, jež má přemisťování 
podniků na evropské regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že by se při finanční 
podpoře z evropských strukturálních a 
investičních fondů měly upřednostňovat 
investice do nové nebo transformované 
průmyslové výroby v regionech s vysokými 
emisemi uhlíku, aby se usnadnilo 
dosahování cílů spravedlivé transformace.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 110
Mónica Silvana González

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že by se při finanční 
podpoře z evropských strukturálních a 
investičních fondů měly upřednostňovat 
investice do nové nebo transformované 
průmyslové výroby v regionech s 
vysokými emisemi uhlíku, aby se 
usnadnilo dosahování cílů spravedlivé 
transformace.

7. domnívá se, že by se při finanční 
podpoře z evropských strukturálních a 
investičních fondů měly upřednostňovat 
investice do nové nebo transformované 
průmyslové výroby v regionech s 
vysokými emisemi uhlíku se špatnou 
kvalitou ovzduší, avšak přesto usilujících 
o splnění cílů snížení emisí stanovených v 
Zelené dohodě pro Evropu, v regionech s 
upadajícím průmyslem s vysokou mírou 
nezaměstnanosti, vylidněných regionech a 
meziregionálních oblastech 
kombinujících některé z těchto rysů, aby 
se usnadnilo dosahování cílů spravedlivé 
transformace, ochrany kvality ovzduší a 
meziregionální spolupráce, jež nikoho 
neopomíjejí.

Or. es

Pozměňovací návrh 111
Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že by se při finanční 
podpoře z evropských strukturálních a 
investičních fondů měly upřednostňovat 
investice do nové nebo transformované 
průmyslové výroby v regionech s 
vysokými emisemi uhlíku, aby se 
usnadnilo dosahování cílů spravedlivé 
transformace.

7. domnívá se, že by se při finanční 
podpoře z evropských strukturálních 
a investičních fondů měly upřednostňovat 
investice do nové nebo transformované 
průmyslové výroby v regionech s 
vysokými emisemi uhlíku, aby se 
usnadnilo dosahování cílů ekologické, 
spravedlivé a genderově rovné 
transformace; žádá, aby byly investice 
jakéhokoli druhu nasměrovány do oblasti 
udržitelného rozvoje; požaduje, aby byly 
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strukturální a investiční fondy použity na 
udržitelnou mobilitu, podnikatele v 
ekologické oblasti, zelenou infrastrukturu 
a postupné vyřazování fosilních paliv a 
aby se přitom nikterak nepoškozovalo 
životní prostředí a klima;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že by se při finanční 
podpoře z evropských strukturálních a 
investičních fondů měly upřednostňovat 
investice do nové nebo transformované 
průmyslové výroby v regionech s 
vysokými emisemi uhlíku, aby se 
usnadnilo dosahování cílů spravedlivé 
transformace.

7. domnívá se, že by se při finanční 
podpoře z evropských strukturálních 
a investičních fondů měly upřednostňovat 
investice do nové nebo transformované 
průmyslové výroby v regionech s 
vysokými emisemi uhlíku, aby se 
usnadnilo dosahování cílů spravedlivé 
transformace; zdůrazňuje, že je třeba 
rozvíjet operační programy politiky 
soudržnosti v souladu s novou 
průmyslovou strategií pro Evropu 
kombinací grantů s finančními nástroji s 
cílem zaplnit mezeru v investicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že by se při finanční 
podpoře z evropských strukturálních a 
investičních fondů měly upřednostňovat 
investice do nové nebo transformované 
průmyslové výroby v regionech s 

7. domnívá se, že by se při finanční 
podpoře z evropských strukturálních a 
investičních fondů měly upřednostňovat 
investice do nové nebo transformované 
průmyslové výroby v regionech s 



AM\1207478CS.docx 53/58 PE653.785v01-00

CS

vysokými emisemi uhlíku, aby se 
usnadnilo dosahování cílů spravedlivé 
transformace.

vysokými emisemi uhlíku, jež nicméně 
usilují o cíle snížení emisí stanovené v 
Zelené dohodě pro Evropu, aby se 
usnadnilo dosahování cílů spravedlivé 
transformace;

Or. es

Pozměňovací návrh 114
Constanze Krehl

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že by se při finanční 
podpoře z evropských strukturálních a 
investičních fondů měly upřednostňovat 
investice do nové nebo transformované 
průmyslové výroby v regionech s 
vysokými emisemi uhlíku, aby se 
usnadnilo dosahování cílů spravedlivé 
transformace.

7. domnívá se, že pro dosažení 
spravedlivé transformace na klimaticky 
neutrální hospodářství Unie do doku 2050 
by měly investice do nové nebo 
transformované průmyslové výroby v 
regionech s vysokými emisemi uhlíku těžit 
z podstatné finanční podpory z fondů pro 
spravedlivou transformaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Niyazi Kizilyürek

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že by se při finanční 
podpoře z evropských strukturálních a 
investičních fondů měly upřednostňovat 
investice do nové nebo transformované 
průmyslové výroby v regionech s 
vysokými emisemi uhlíku, aby se 
usnadnilo dosahování cílů spravedlivé 
transformace.

7. domnívá se, že by se při finanční 
podpoře z evropských strukturálních a 
investičních fondů měly upřednostňovat 
investice do nové nebo transformované 
průmyslové výroby v regionech s 
vysokými emisemi uhlíku, aby se 
usnadnilo dosahování cílů spravedlivé 
transformace, včetně odstranění 
energetické chudoby a sociálního 
dumpingu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 116
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že by se při finanční 
podpoře z evropských strukturálních a 
investičních fondů měly upřednostňovat 
investice do nové nebo transformované 
průmyslové výroby v regionech s 
vysokými emisemi uhlíku, aby se 
usnadnilo dosahování cílů spravedlivé 
transformace.

7. domnívá se, že by se při finanční 
podpoře z evropských strukturálních a 
investičních fondů měly upřednostňovat 
investice do nové nebo transformované 
průmyslové výroby v regionech s 
vysokými emisemi uhlíku, aby se 
usnadnilo dosahování cílů spravedlivé 
transformace, jež nikoho neopomíjí;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že by se při finanční 
podpoře z evropských strukturálních a 
investičních fondů měly upřednostňovat 
investice do nové nebo transformované 
průmyslové výroby v regionech s 
vysokými emisemi uhlíku, aby se 
usnadnilo dosahování cílů spravedlivé 
transformace.

7. domnívá se, že by se při finanční 
podpoře z evropských strukturálních 
a investičních fondů měly upřednostňovat 
investice do nové nebo transformované 
průmyslové výroby v regionech s 
vysokými emisemi uhlíku nebo regionech, 
jež procházejí transformací, aby se 
usnadnilo dosahování cílů spravedlivé 
transformace.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Daniel Buda
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Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že by se při finanční 
podpoře z evropských strukturálních a 
investičních fondů měly upřednostňovat 
investice do nové nebo transformované 
průmyslové výroby v regionech s 
vysokými emisemi uhlíku, aby se 
usnadnilo dosahování cílů spravedlivé 
transformace.

7. domnívá se, že by finanční podpora 
z evropských strukturálních a investičních 
fondů měla zajišťovat souhrnné 
financování investičních priorit do nové 
nebo transformované průmyslové výroby v 
regionech s vysokými emisemi uhlíku, aby 
se usnadnilo dosahování cílů spravedlivé 
transformace;

Or. ro

Pozměňovací návrh 119
Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
vzájemné synergie evropských 
strukturálních a investičních fondů 
(ESIF) a různých programů Unie, jako je 
Horizont Evropa, s cílem podporovat nové 
inovativní technologie a řešení, které by 
nahradily fosilní paliva;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 – odrážka 1 (nová)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

- vyzývá k většímu přímému 
financování evropských měst jako 
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významným nositelům oživení a řešení 
otázek spojených s klimatem;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 – odrážka 2 (nová)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

- je pevně přesvědčen, že nová 
dlouhodobá strategie pro evropskou 
průmyslovou budoucnost by měla jasně 
zahrnovat datum vyřazení fosilních paliv 
a přímých a nepřímých subvencí na tyto 
paliva;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že Unie by měla 
podporovat sociální dialog jako součást 
nové průmyslové strategie pro Evropu 
zahrnující podniky, odbory, nevládní 
organizace, regionální a místní orgány a 
zúčastněná sdružení a zajišťující, aby byly 
zapojeny všechny osoby se zdravotním 
postižením a aby jim byl umožněn přístup 
k informacím;

Or. es

Pozměňovací návrh 123
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Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vítá iniciativy, jež Evropská komise 
podnikla od počátku pandemie COVID-19 
s cílem snížit negativní dopady na malé a 
střední podniky, včetně větší míry 
pružnosti při využívání evropských 
strukturálních a investičních fondů; 
připomíná, že mezi hlavními příjemci 
opatření pro fázi oživení je důležité se 
konkrétně zaměřit na malé a střední 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že z hlediska 
perspektivy budoucího hospodářského 
rozvoje je naléhavě třeba snížit 
administrativní zátěž, a usnadnit tak 
využívání fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že nová průmyslová 
strategie pro Evropu by měla zajišťovat 
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spravedlivou hospodářskou soutěž, 
soudržnost a optimální zaměstnanost v 
regionech EU;

Or. en


