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Predlog spremembe 1
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je poleg ustvarjanja 
najboljših razmer za ohranjanje in razvoj 
močne, konkurenčne, trajne in raznolike 
industrijske osnove v Evropi ter podpore 
prehajanju proizvodnih sektorjev na 
proizvodnjo, ki bo energetsko 
učinkovitejša in varčnejša z viri, prav tako 
potrebna zagotovitev ustreznega 
zaposlovanja in socialne kohezije;

1. meni, da je poleg ustvarjanja 
najboljših razmer za ohranjanje in razvoj 
močne, konkurenčne, trajne in raznolike 
industrijske osnove v Evropi ter podpore 
prehajanju proizvodnih sektorjev, zlasti 
gradbeništva, na proizvodnjo, ki bo 
energetsko učinkovitejša in varčnejša z 
viri, prav tako potrebna zagotovitev 
ustreznega zaposlovanja in socialne 
kohezije;

Or. en

Predlog spremembe 2
Frank Engel

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je poleg ustvarjanja 
najboljših razmer za ohranjanje in razvoj 
močne, konkurenčne, trajne in raznolike 
industrijske osnove v Evropi ter podpore 
prehajanju proizvodnih sektorjev na 
proizvodnjo, ki bo energetsko 
učinkovitejša in varčnejša z viri, prav tako
potrebna zagotovitev ustreznega 
zaposlovanja in socialne kohezije;

1. meni, da je poleg ustvarjanja 
najboljših razmer za ohranjanje in razvoj 
močne, konkurenčne, trajne in raznolike 
industrijske osnove v Evropi ter podpore 
prehajanju proizvodnih sektorjev na 
proizvodnjo, ki bo energetsko 
učinkovitejša in varčnejša z viri, potrebna 
zagotovitev ustreznega zaposlovanja in 
socialne kohezije;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da mala in srednja 
podjetja omogočajo več kot dve tretjini 
vseh delovnih mest v tem sektorju, zato je 
njihovo uspešno delovanje bistveno za 
zmanjševanje brezposelnosti in krepitev 
zaposlenosti, blaginje in rasti v EU v 
prihodnje; glede na visoko in močno 
konkurenco, s katero se soočajo mala in
srednja podjetja EU v državah v vzponu, 
in ker je finančna kriza še bolj poudarila 
njihove vsakdanje težave, mora biti 
podpora malim in srednjim podjetjem 
prednostna naloga; predlaga določitev 
visokih ciljev za dodatno bistveno 
zmanjšanje upravne obremenitve in 
poenostavitev upravnega okolja za mala 
in srednja podjetja, zlasti za nova 
podjetja; dodatno poenostavitev pravil o 
finančni pomoči in okvirov evropskih 
pobud, kot je JASMINE ali JEREMIE; še 
večjo okrepitev vloge Evropske 
investicijske banke pri omogočanju 
lažjega dostopa malih in srednjih podjetij 
do financiranja in izvajanju novih 
pozitivnih strategij za spodbujanje 
podjetništva;

Or. en

Predlog spremembe 4
Frank Engel

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da je treba ohraniti in 
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okrepiti položaj Evrope na svetovnem 
industrijskem prizorišču, še posebej, ker iz 
naložbenih obveznosti EU izhajajo nove 
industrijske priložnosti, npr. na področju 
podnebnih sprememb in energije, s čimer 
se bodo odprle zaposlitvene priložnosti za 
visokokvalificirane delavce; 

Or. en

Predlog spremembe 5
Frank Engel

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k naložbam v evropsko 
industrijsko delovno silo, pri čemer močno 
poudarja socialni dialog na sektorski ravni 
za upravljanje strukturnih sprememb, ki jih 
je povzročila globalizacija, ter spodbujanje 
gospodarstva, ki bo varčno z viri in 
energetsko učinkovito;

2. poziva k obnovljenim naložbam v 
evropsko industrijsko delovno silo, pri 
čemer močno poudarja socialni dialog na 
sektorski ravni za upravljanje strukturnih 
sprememb, ki jih je povzročila 
globalizacija, ter spodbujanje 
gospodarstva, ki bo varčno z viri in 
energetsko učinkovito;

Or. en

Predlog spremembe 6
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k naložbam v evropsko 
industrijsko delovno silo, pri čemer močno 
poudarja socialni dialog na sektorski ravni 
za upravljanje strukturnih sprememb, ki jih 
je povzročila globalizacija, ter spodbujanje 
gospodarstva, ki bo varčno z viri in 
energetsko učinkovito;

2. poziva k naložbam v evropsko 
industrijsko delovno silo, pri čemer močno 
poudarja socialni dialog na sektorski ravni 
za upravljanje strukturnih sprememb, ki jih 
je povzročila globalizacija, ter spodbujanje 
gospodarstva, ki bo varčno z viri in 
energetsko učinkovito; spodbuja 
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kolektivna pogajanja za zmanjšanje 
neenakosti v plačilu v industrijskem 
sektorju; spodbuja socialne partnerje, naj 
se v sektorjih, v katerih zaposlenost 
upada, zgodaj soočijo z izzivi in podprejo 
tako posamezne delavce kot sektor v 
prehodnem obdobju; poudarja pomen 
prehodne varnosti prek delujočih sistemov 
socialne varnosti, saj lahko olajša 
odločitev posameznikov za prehod v 
sektorje, kjer nastajajo delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 7
Roger Helmer

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva k vsem ukrepom za 
spodbujanje inovativnih industrijskih 
panog in novih tehnologij, kot so znižanje 
davkov, zmanjšanje upravne obremenitve 
in odprava pretirane regulacije, da bi 
spodbudili rast in ustvarili nova delovna 
mesta; 

Or. en

Predlog spremembe 8
Frank Engel

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi morala nova 
dolgoročna strategija za trajnostno 
industrijo EU doseči pravičen premik k 
uveljavljanju industrije z nizkimi 

3. meni, da je nova dolgoročna 
strategija za trajnostno industrijo EU nujna 
sestavina strategije EU 2020 ter da se 
mora osredotočiti na najsodobnejše 
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emisijami ogljika, pri čemer bosta znanje 
in ustvarjalnost glavni vir za ljudi, 
podjetja in regije ter dejavno podpiranje 
inovacij, naložb in ustvarjanje delovnih 
mest na novih področjih;

industrijske panoge, ki so lahko 
konkurenčne na svetovnem prizorišču in 
spodbujajo inovativne tehnološke rešitve 
na področju oskrbe z energijo in 
zmanjšanja ogljikovih emisij;

Or. en

Predlog spremembe 9
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi morala nova dolgoročna 
strategija za trajnostno industrijo EU 
doseči pravičen premik k uveljavljanju 
industrije z nizkimi emisijami ogljika, pri 
čemer bosta znanje in ustvarjalnost glavni
vir za ljudi, podjetja in regije ter dejavno 
podpiranje inovacij, naložb in ustvarjanje 
delovnih mest na novih področjih;

3. glede na zmanjševanje razlik v 
produktivnosti z državami v vzponu meni, 
da bi si morala EU močneje prizadevati za 
povečevanje svojih konkurenčnih 
prednosti, zato bi morala nova dolgoročna 
strategija za trajnostno industrijo EU 
doseči pravičen premik k uveljavljanju 
industrije z nizkimi emisijami ogljika, pri 
čemer bosta znanje in ustvarjalnost glavni 
vir za ljudi, podjetja in regije ter dejavno 
podpiranje inovacij, naložb in ustvarjanje 
delovnih mest na novih področjih, zlasti pri 
zagotavljanju dostopa za mlade na teh 
novih področjih; uspešnost pri 
internalizaciji družb EU, zlasti malih in 
srednjih podjetij, bo ključna za okrepitev 
naše konkurenčnosti in potencialne rasti v 
globaliziranem svetu;

Or. en

Predlog spremembe 10
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da bi morala nova dolgoročna 
strategija za trajnostno industrijo EU 
doseči pravičen premik k uveljavljanju 
industrije z nizkimi emisijami ogljika, pri 
čemer bosta znanje in ustvarjalnost glavni 
vir za ljudi, podjetja in regije ter dejavno 
podpiranje inovacij, naložb in ustvarjanje 
delovnih mest na novih področjih; 

3. meni, da bi morala nova dolgoročna 
strategija za trajnostno industrijo EU 
doseči pravičen premik k uveljavljanju 
industrije z nizkimi emisijami ogljika, pri
čemer bosta znanje in ustvarjalnost glavni 
vir za ljudi, podjetja in regije, spodbujanje 
socialne ekonomije ter dejavno podpiranje 
inovacij, naložb, poklicnega 
izobraževanja, vseživljenjskega učenja, 
prenosa znanja in spretnosti ter
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest na 
novih področjih;

Or. en

Predlog spremembe 11
Frank Engel

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. vztraja, da bi bilo treba doseči 
pošten premik k uveljavljanju industrije z 
nizkimi emisijami ogljika, pri čemer bosta 
znanje in ustvarjalnost glavni vir za ljudi, 
družbe in regije, ter dejavno podpirati 
inovacije, naložbe in ustvarjanje delovnih 
mest na novih področjih, kjer se je treba 
soočiti z močno mednarodno konkurenco 
z ustreznimi naložbami in zbiranjem 
sposobnosti in virov;

Or. en

Predlog spremembe 12
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba spodbujati 
dostop mladih do trga dela, in sicer prek 
pošteno plačane prakse in kakovostnega 
pripravništva;

Or. en

Predlog spremembe 13
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva, da mora biti industrija 
vključena v ekološke inovacije, da bi 
spodbudili njen potencial za zaposlovanje; 
v zvezi s tem opozarja, da je obveščanje 
podjetnikov s predstavljanjem novih 
poslovnih priložnosti odločilno za 
uspešnost strategije, namenjene razvoju 
gospodarstva, ki bo učinkovito 
uporabljalo vire, in trajnostnih panog;

Or. en

Predlog spremembe 14
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba izpopolnjevati 
sposobnosti vseh delavcev, da bi zagotovili 
preusposabljanje in predvideli 
povpraševanje po spretnostih za nova 
delovna mesta. To je treba financirati iz 
javnih in zasebnih sredstev, pri tem pa se 

4. meni, da je treba izpopolnjevati 
sposobnosti vseh delavcev, ne glede na 
njihovo starost in spretnosti, da bi 
zagotovili preusposabljanje in predvideli 
povpraševanje po spretnostih za nova 
delovna mesta. To je treba financirati iz 
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osredotočiti na Evropski socialni sklad, ki 
bi zagotavljal prilagojene rešitve na 
področju izobraževanja in usposabljanja; 

javnih in zasebnih sredstev, pri tem pa se 
osredotočiti na Evropski socialni sklad, ki 
bi zagotavljal prilagojene rešitve na 
področju izobraževanja in usposabljanja, 
vključno s shemami dohodkov, 
povezanimi s poklicnim prehajanjem;

Or. en

Predlog spremembe 15
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba izpopolnjevati 
sposobnosti vseh delavcev, da bi zagotovili 
preusposabljanje in predvideli 
povpraševanje po spretnostih za nova 
delovna mesta. To je treba financirati iz 
javnih in zasebnih sredstev, pri tem pa se 
osredotočiti na Evropski socialni sklad, ki 
bi zagotavljal prilagojene rešitve na 
področju izobraževanja in usposabljanja;

4. meni, da je treba izpopolnjevati 
sposobnosti vseh delavcev, da bi zagotovili 
preusposabljanje in predvideli 
povpraševanje po spretnostih za nova 
delovna mesta, in zato poziva države 
članice in podjetja, naj pripravijo 
prilagojene rešitve na področju 
izobraževanja in usposabljanja; ugotavlja, 
da v zvezi s tem ne bi smeli razširiti obsega 
delovanja Evropskega socialnega sklada;

Or. en

Predlog spremembe 16
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba izpopolnjevati 
sposobnosti vseh delavcev, da bi zagotovili 
preusposabljanje in predvideli 
povpraševanje po spretnostih za nova 
delovna mesta. To je treba financirati iz 
javnih in zasebnih sredstev, pri tem pa se 

4. meni, da je treba izpopolnjevati 
sposobnosti vseh delavcev, da bi zagotovili 
preusposabljanje in predvideli 
povpraševanje po spretnostih za nova 
delovna mesta, kar bo posebej pomembno 
kot strategija za zmanjšanje 
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osredotočiti na Evropski socialni sklad, ki 
bi zagotavljal prilagojene rešitve na 
področju izobraževanja in usposabljanja;

brezposelnosti, zlasti med mladimi, ki je 
zaradi krize dosegla najvišjo raven v EU; 
To je treba financirati iz javnih in zasebnih 
sredstev, pri tem pa se osredotočiti na 
Evropski socialni sklad, ki bi zagotavljal 
prilagojene rešitve na področju 
izobraževanja in usposabljanja; z 
obnovljenimi prizadevanji za 
obravnavanje vrzeli v usposobljenosti v 
številnih industrijskih panogah bi morali 
temu nameniti prednost na številnih 
področjih politik, kot so izobraževanje, 
politike trga dela in znanstvena politika; 
treba bo tudi spremljati nastajajoče 
potrebe po usposobljenosti in vzpostaviti 
svete za usposobljenost po panogah na 
ravni EU, pri tem pa vključiti socialne 
partnerje;

Or. en

Predlog spremembe 17
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da lahko industrijska 
politika EU za dobo globalizacije svoje 
cilje doseže le, če bo vključevala razmislek 
o sedanjih regionalnih razlikah zaradi 
deindustrializacije, ki je posledica 
globalizacije; zaradi tega poudarja, da 
imajo evropska regionalna politika in 
strukturni skladi bistveno vlogo;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da usposabljanje in 
vseživljenjsko učenje za zaposlene, na 
katere so vplivale spremembe v 
proizvodnem postopku podjetja ali 
panoge, tudi ustvarja nova delovna mesta; 
poziva EU, naj razvije okvir za 
predvidevanje sprememb in 
prestrukturiranje, zlasti proizvodnje, ter 
tako zagotovi pravico vsem prizadetim 
delavcem do sodelovanja v sistemih 
usposabljanja in vseživljenjskega učenja;

Or. en

Predlog spremembe 19
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva, da je treba izboljšati in 
poenostaviti priznavanje poklicnih 
kvalifikacij znotraj EU, pa tudi iz tretjih 
držav, da bi lahko industrijske panoge 
učinkoviteje izpolnjevale potrebe po 
kvalificiranih delavcih;

Or. en

Predlog spremembe 20
Roger Helmer

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da je sodelovanje med 
podjetji in izobraževalnimi ustanovami 
pravo orodje za pripravljanje 
kvalificiranih delavcev in boj proti 
strukturni brezposelnosti, zlasti v 
industrijskih panogah;

Or. en

Predlog spremembe 21
Roger Helmer

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj prevzame 
pobudo pri oblikovanju predloga za 
spodbujanje poklicnega prehajanja, 
zmanjšanje socialnih neenakosti,
spodbujanje agende za dostojno delo 
Mednarodne organizacije dela ter naj 
uporabi smernice zaposlovanja EU za 
določanje jamstev, ki jih je treba zagotoviti 
v celotnem življenjskem ciklu posamezne 
vrste poklicnega prehajanja;

5. poziva Komisijo, naj prevzame 
pobudo pri oblikovanju predloga za 
spodbujanje poklicnega prehajanja in
zmanjšanje socialnih neenakosti ter naj 
uporabi smernice zaposlovanja EU za 
določanje jamstev, ki jih je treba zagotoviti 
v celotnem življenjskem ciklu posamezne 
vrste poklicnega prehajanja;

Or. en

Predlog spremembe 22
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj prevzame 
pobudo pri oblikovanju predloga za 
spodbujanje poklicnega prehajanja, 

5. poziva Komisijo, naj prevzame 
pobudo pri oblikovanju predloga za 
spodbujanje poklicnega prehajanja, 
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zmanjšanje socialnih neenakosti, 
spodbujanje agende za dostojno delo 
Mednarodne organizacije dela ter naj 
uporabi smernice zaposlovanja EU za 
določanje jamstev, ki jih je treba zagotoviti 
v celotnem življenjskem ciklu posamezne 
vrste poklicnega prehajanja;

zmanjšanje socialnih neenakosti, npr. s 
shemami dohodkov, povezanimi s 
poklicnim prehajanjem, spodbujanje 
agende za dostojno delo Mednarodne 
organizacije dela ter naj uporabi smernice 
zaposlovanja EU za določanje jamstev, ki 
jih je treba zagotoviti v celotnem 
življenjskem ciklu posamezne vrste 
poklicnega prehajanja;

Or. en

Predlog spremembe 23
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. zlasti poziva Komisijo, naj oblikuje 
pravni okvir za čezmejno kolektivno 
pogajanje, da zagotovi uveljavljanje 
čezmejnih sporazumov in naj se sooči z 
izzivi glede organizacije dela, pogojev 
zaposlovanja in usposabljanja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 24
Roger Helmer

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. zlasti poziva Komisijo, naj oblikuje 
pravni okvir za čezmejno kolektivno 
pogajanje, da zagotovi uveljavljanje 
čezmejnih sporazumov in naj se sooči z 
izzivi glede organizacije dela, pogojev 
zaposlovanja in usposabljanja.

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 25
Frank Engel

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. zlasti poziva Komisijo, naj oblikuje
pravni okvir za čezmejno kolektivno 
pogajanje, da zagotovi uveljavljanje
čezmejnih sporazumov in naj se sooči z 
izzivi glede organizacije dela, pogojev 
zaposlovanja in usposabljanja.

6. zlasti poziva Komisijo, naj predvidi 
pravni okvir za čezmejno kolektivno 
pogajanje, omogoči čezmejne sporazume
in naj se sooči z izzivi glede organizacije 
dela, pogojev zaposlovanja in 
usposabljanja.

Or. en

Predlog spremembe 26
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. zlasti poziva Komisijo, naj oblikuje 
pravni okvir za čezmejno kolektivno 
pogajanje, da zagotovi uveljavljanje 
čezmejnih sporazumov in naj se sooči z 
izzivi glede organizacije dela, pogojev 
zaposlovanja in usposabljanja.

6. zlasti poziva Komisijo, naj oblikuje 
pravni okvir za čezmejno kolektivno 
pogajanje, da zagotovi uveljavljanje 
čezmejnih sporazumov in naj se sooči z 
izzivi glede organizacije dela, delovnih 
razmer, pogojev zaposlovanja in 
usposabljanja.

Or. en

Predlog spremembe 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj strogo izvaja 
politiko EU o konkurenci, da bi nadalje 
odpravila ovire za dobro delovanje 
enotnega trga, pri čemer bo strožji nadzor 
trgov v posamezni industrijski panogi 
bistven za dosego tega cilja; meni, da je 
potrebno bistveno prestrukturiranje 
industrijskih panog EU, da bi okrepili 
produktivnost in podprli okrevanje 
gospodarstva, rast in delovna mesta ter 
zaščitili evropski socialni model; 
učinkovito delovanje enotnega trga je 
bistveno, zato da se v celoti izkoristi 
potencial ekonomije obsega in dosega na 
evropski ravni;

Or. en

Predlog spremembe 28
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poziva Komisijo, naj nadalje
razvije celovit pristop, pri čemer naj združi 
vse politike, ki vplivajo na industrijske 
panoge, zlasti na ustvarjanje delovnih 
mest v teh panogah v EU; sem med 
drugim sodijo trajnost, regionalne 
politike, socialne politike, izobraževanje, 
trgovina, konkurenca in 
makroekonomske politike;

Or. en
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Predlog spremembe 29
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da je za gospodarsko, 
družbeno in okoljsko prihodnost Unije 
odločilno, da se mladi v zvezi s svojo 
kasnejšo zaposlitvijo v industrijskih 
panogah zavedajo visoke ravni 
specializirane in splošne izobrazbe, ki je 
za to potrebna;

Or. en

Predlog spremembe 30
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. odločno poziva Komisijo, naj 
sprejme nujne ukrepe proti najemanju 
tujih delavcev iz držav s poceni delovno 
silo za delo v slabo plačanih panogah 
držav z drago delovno silo na eni strani in 
na drugi strani proti selitvi tovarn iz držav 
z drago delovno silo v države s poceni 
delovno silo, saj oboje izrazito škoduje 
gospodarskim strukturam v obeh 
kategorijah držav, obenem pa močno 
ogroža trg zaposlovanja v državah z drago 
delovno silo;

Or. en


