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Predlog spremembe 1
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja akcijski načrt za 
avtomobilsko industrijo in ugotavlja, da je 
avtomobilska industrija za evropsko 
gospodarstvo strateškega pomena, saj je z 
njo neposredno in posredno povezanih 12 
milijonov delovnih mest;

1. je seznanjen z akcijskim načrtom za 
avtomobilsko industrijo in ugotavlja, da je 
avtomobilska industrija za evropsko 
gospodarstvo strateškega pomena, saj je z 
njo neposredno in posredno povezanih 12 
milijonov delovnih mest; poudarja, da je v 
evropski avtomobilski industriji za 
ohranitev delovnih mest in obnovitev 
konkurenčnosti potrebna prenovitvena 
strategija za prehod na bolj trajnostne 
avtomobile kot del okolju prijaznejšega 
prometnega sistema; poziva Komisijo, naj 
v ta namen uvede sistem označevanja 
glede emisij CO2 za avtomobile; 

Or. en

Predlog spremembe 2
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja akcijski načrt za 
avtomobilsko industrijo in ugotavlja, da je 
avtomobilska industrija za evropsko 
gospodarstvo strateškega pomena, saj je z 
njo neposredno in posredno povezanih 12 
milijonov delovnih mest;

1. pozdravlja akcijski načrt za 
avtomobilsko industrijo in ugotavlja, da je 
avtomobilska industrija za evropsko 
gospodarstvo strateškega pomena, saj je z 
njo neposredno in posredno povezanih 12 
milijonov delovnih mest, poleg tega pa 
zagotavlja znaten pozitivni prispevek k 
trgovinski bilanci EU v višini približno 90 
milijard EUR (v letu 2011), prejema 
največ zasebnih naložb za raziskave in 
razvoj (približno 30 milijard EUR v letu 
2010) ter je pomembno gonilo tehnoloških 
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inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 3
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ker je ambiciozna evropska 
industrijska politika z močnim poudarkom 
na lokalnem zaposlovanju in razvoju 
zelenih tehnologij potreben vzvod za 
okrevanje s številnimi novimi delovnimi 
mesti in pospešeno trajnostno rast; 

Or. en

Predlog spremembe 4
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 1b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. ker so dinamični in vključujoči trgi 
dela, kjer ima delovna sila visoko raven 
spretnosti, pomembnih za trg, bistveni za 
konkurenčnost evropskega gospodarstva 
in socialno kohezijo; 

Or. en

Predlog spremembe 5
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. izpostavlja pomen izstopanja po 
kakovosti in varnosti na svetovnem trgu;  
meni, da je zato treba vlagati v napredne 
tehnologije in dajati poudarek 
inovacijam; 

Or. es

Predlog spremembe 6
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 1b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. pozdravlja predlog Komisije o sistemu 
„eCall“, ki se nanaša na sistem, s 
pomočjo katerega lahko vozila v primeru 
hujše nezgode samodejno pokličejo službe 
za pomoč v sili;

Or. es

Predlog spremembe 7
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poudarja, da bi bilo za spodbujanje 
večjega vključevanja znotraj EU treba 
izboljšati prilagoditve, ki omogočajo 
upravljanje vozil invalidnim osebam, in 
sicer z vidika učinkovitosti in dostopnosti;

Or. es
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Predlog spremembe 8
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. poziva k izboljšanju zdravstvenih in 
varnostnih standardov iz „strategije 
Skupnosti 2007–2012 za zdravje in 
varnost pri delu“, da bodo skladni s 
spremembami pri različnih vrstah dela in 
nalog; v ta namen poziva Komisijo, naj 
čim prej predloži evropsko strategijo za 
zdravje in varnost za leto 2020;

Or. es

Predlog spremembe 9
Phil Bennion, Philippe De Backer

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k okrepitvi prizadevanj za 
izvajanje ciljev EU 2020 v zvezi s 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, 
in sicer s spodbujanjem močnejše evropske 
industrije;

2. poziva k okrepitvi prizadevanj za 
izvajanje ciljev EU 2020 v zvezi s 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, 
in sicer s spodbujanjem močnejše evropske
avtomobilske industrije;

Or. en

Predlog spremembe 10
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k okrepitvi prizadevanj za 2. poziva k okrepitvi prizadevanj za 
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izvajanje ciljev EU 2020 v zvezi s 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, 
in sicer s spodbujanjem močnejše evropske 
industrije;

izvajanje ciljev EU 2020 v zvezi s 
pametno, trajnostno in vključujočo rastjo, 
in sicer s spodbujanjem močnejše evropske 
industrije; v zvezi s tem poudarja pomen 
ohranjanja močne avtomobilske 
proizvodne baze v Evropi, med drugim z 
izvozom bolj raznolikega izbora 
visokokakovostnih vozil s trajnostno 
tehnologijo v tretje države;

Or. en

Predlog spremembe 11
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je pomen raziskav, 
razvoja in inovacij vse večji, zlasti kar 
zadeva potrebo po razvoju energetsko 
učinkovitih avtomobilov z nizkimi 
emisijami, da bi Evropa lahko ostala 
konkurenčna in bi se tako povečalo 
zaposlovanje z zmanjšanjem evropske 
odvisnosti od uvožene energije, ter 
potrebo po vgradnji informacijske 
tehnologije (IT) v avtomobile, da bi ti 
postali prijetnejši in varnejši za vožnjo;

Or. fi

Predlog spremembe 12
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. priznava potencial rasti električnih 
vozil, ne le z vidika energetske trajnosti in 



PE514.814v01-00 8/23 AM\942158SL.doc

SL

podnebnih ukrepov, ampak tudi zato, ker 
lahko ustvarjajo gospodarsko rast in nova 
delovna mesta; zato poziva k prizadevanju 
za razvoj in izboljšanje vozil te vrste in 
spodbujanju njihove uporabe znotraj EU; 
meni, da bo v ta namen treba vzpostaviti 
infrastrukturo za točenje goriva ali 
polnjenje za vozila s pogonom na 
alternativna goriva; 

Or. es

Predlog spremembe 13
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 2b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. pozdravlja s strani Komisije 
predlagana programa Obzorje 2020 in 
COSME, ki bosta zagotovila finančno 
podporo, s pomočjo katere bodo podjetja 
in MSP lahko okrepila svojo 
konkurenčnost na poti Evrope k okolju 
prijaznemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu; 

Or. es

Predlog spremembe 14
Phil Bennion, Philippe De Backer

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. močno podpira ukrepe, predlagane v 
okviru četrtega stebra akcijskega načrta; 
ponovno poziva k sprejetju pravnega akta 
o obveščanju delavcev in posvetovanju z 
njimi ter o predvidevanju in upravljanju 

črtano
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prestrukturiranja;

Or. en

Predlog spremembe 15
Anthea McIntyre

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. močno podpira ukrepe, predlagane v 
okviru četrtega stebra akcijskega načrta;
ponovno poziva k sprejetju pravnega akta 
o obveščanju delavcev in posvetovanju z 
njimi ter o predvidevanju in upravljanju 
prestrukturiranja;

3. pozdravlja ukrepe, predlagane v okviru 
četrtega stebra akcijskega načrta; ponovno 
poziva, da mora biti vsako ukrepanje na 
ravni EU v zvezi s tem sorazmerno, da bo 
avtomobilska industrija lahko še naprej 
rasla in ustvarjala nova delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 16
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. močno podpira ukrepe, predlagane v 
okviru četrtega stebra akcijskega načrta;
ponovno poziva k sprejetju pravnega akta 
o obveščanju delavcev in posvetovanju z 
njimi ter o predvidevanju in upravljanju
prestrukturiranja;

3. močno podpira ukrepe, predlagane v 
okviru četrtega stebra akcijskega načrta;
ponovno poziva k izboljšavam tako na 
področju obveščanja delavcev in
posvetovanja z njimi kot na področju 
predvidevanja in upravljanja
prestrukturiranja;

Or. fi

Predlog spremembe 17
Thomas Händel
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. močno podpira ukrepe, predlagane v 
okviru četrtega stebra akcijskega načrta;
ponovno poziva k sprejetju pravnega akta o 
obveščanju delavcev in posvetovanju z 
njimi ter o predvidevanju in upravljanju 
prestrukturiranja;

3. močno podpira ukrepe, predlagane v 
okviru četrtega stebra akcijskega načrta;
ponovno poziva k sprejetju pravnega akta o 
obveščanju delavcev in posvetovanju z 
njimi ter o predvidevanju in upravljanju 
prestrukturiranja; poudarja poseben 
pomen dolgoročnega načrtovanja 
strukturnih sprememb, ki ob morebitnih 
spremembah potreb po zaposlovanju 
zagotavlja zaposlitev prek usposabljanja 
za pridobitev ustreznih spretnosti, pa tudi 
nemoten prehod na nove proizvodne in 
poslovne modele;

Or. de

Predlog spremembe 18
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. močno podpira ukrepe, predlagane v 
okviru četrtega stebra akcijskega načrta;
ponovno poziva k sprejetju pravnega akta o 
obveščanju delavcev in posvetovanju z 
njimi ter o predvidevanju in upravljanju
prestrukturiranja;

3. močno podpira ukrepe, predlagane v 
okviru četrtega stebra akcijskega načrta;
poudarja, da je treba pripraviti 
dolgoročne strategije, ki bodo podjetjem 
in zaposlenim omogočile, da se 
prilagodijo strukturnim preoblikovanjem, 
hkrati pa predvidele spremembe in 
karseda zmanjšale socialni učinek;  
ponovno poziva k sprejetju pravnega akta o 
obveščanju delavcev in posvetovanju z 
njimi ter o predvidevanju in upravljanju
prestrukturiranja1;

__________________
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
15. januarja 2013 s priporočili Komisiji o 
obveščanju zaposlenih in posvetovanju z 
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njimi ter predvidevanju in upravljanju 
prestrukturiranja (2012/2061(INI)).

Or. en

Predlog spremembe 19
Anthea McIntyre

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. v okviru boljšega upravljanja poziva 
Komisijo, naj bo bolj sistematična pri 
ocenjevanju učinka svojih predlogov na 
zmožnost evropske avtomobilske 
industrije, da ostane konkurenčna na 
mednarodni ravni in tako zagotovi mnogo 
novih delovnih mest, od katerih je Evropa 
odvisna; v zvezi s tem odločno poziva 
Komisijo, naj dejavno odvrača od 
pretirano natančnega izvajanja 
zakonodaje EU na nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 20
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva države članice, naj vnaprej 
predvidijo procese prestrukturiranja, da 
ohranijo delovna mesta, spodbudijo 
notranjo in zunanjo mobilnost ter karseda 
zmanjšajo morebitne škodljive učinke teh 
procesov; poziva države članice, naj brez 
poseganja v načelo subsidiarnosti izvajajo 
nacionalno zakonodajo in obstoječe 
direktive EU, vključno z direktivo o 
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kolektivnih odpustih, direktivo o prenosih 
podjetij in okvirno direktivo o obveščanju 
in posvetovanju; meni, da bi morali imeti 
skladi EU pomembno vlogo pri 
preprečevanju, čim večjem zmanjševanju 
ali blaženju takšnih škodljivih učinkov, do 
kakršnih bi lahko prišlo pri procesih 
prestrukturiranja;

Or. es

Predlog spremembe 21
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da bi bilo na zaprtje obratov 
ali zmanjšanje proizvodnje, kadar je 
prestrukturiranje neizogibno, treba 
gledati le kot na skrajni ukrep; skladno s 
tem meni, da bi bilo v takih primerih treba 
posredovati informacije zainteresiranim 
stranem, med drugim sindikatom ter 
predstavnikom delavcev in podjetja, ter se
z njimi pogajati, da bi dosegli sporazum, 
ki bi zagotavljal sposobnost preživetja 
podjetja, hkrati pa spoštoval pravice 
delavcev; 

Or. es

Predlog spremembe 22
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poziva države članice, naj v primeru 
zaprtja obratov ali znatnega zmanjšanja 
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proizvodnje v celoti izrabijo Evropski 
sklad za prilagoditev globalizaciji;

Or. es

Predlog spremembe 23
Anthea McIntyre

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira vzpostavitev evropskega sveta 
za spretnosti delavcev v avtomobilski 
industriji, ki bo nacionalne organizacije in
socialne partnerje združil v prizadevanjih 
za spodbujanje strokovnega usposabljanja 
in zaposlovanja v avtomobilskem sektorju;

4. je seznanjen s predlogi za vzpostavitev 
evropskega sveta za spretnosti delavcev v 
avtomobilski industriji, ki bo nacionalne 
organizacije, zadevne socialne partnerje ter 
ponudnike izobraževanja in usposabljanja
združil v prizadevanjih za spodbujanje
izmenjave najboljših praks ter 
strokovnega usposabljanja in zaposlovanja 
v avtomobilskem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 24
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira vzpostavitev evropskega sveta 
za spretnosti delavcev v avtomobilski 
industriji, ki bo nacionalne organizacije in 
socialne partnerje združil v prizadevanjih 
za spodbujanje strokovnega usposabljanja 
in zaposlovanja v avtomobilskem sektorju;

4. poudarja potrebo po vnaprejšnjem 
predvidevanju potreb po spretnostih in po 
prilagajanju stopenj usposobljenosti 
delavcev, med drugim tudi z 
vseživljenjskim učenjem; podpira 
vzpostavitev evropskega sveta za spretnosti 
delavcev v avtomobilski industriji, ki bo
opazovalne skupine za industrijo, 
zaposlovanje in spretnosti ter socialne 
partnerje in organizacije ponudnikov 
izobraževanja in usposabljanja združil v 
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prizadevanjih za spodbujanje strokovnega 
usposabljanja in zaposlovanja v 
avtomobilskem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 25
Phil Bennion, Philippe De Backer

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira vzpostavitev evropskega sveta 
za spretnosti delavcev v avtomobilski 
industriji, ki bo nacionalne organizacije in 
socialne partnerje združil v prizadevanjih 
za spodbujanje strokovnega usposabljanja 
in zaposlovanja v avtomobilskem sektorju;

4. podpira vzpostavitev evropskega sveta 
za spretnosti delavcev v avtomobilski 
industriji, ki bo spodbujal ustrezno
visokošolsko izobraževanje in poklicno 
usposabljanje z združitvijo nacionalnih 
organizacij, izobraževalnega sektorja in 
socialnih partnerjev v prizadevanjih za 
spodbujanje strokovnega usposabljanja in 
zaposlovanja v avtomobilskem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 26
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja pomen socialnega dialoga za 
prilagajanje spretnosti in procese 
prestrukturiranja ter potrebo po 
posnemanju najboljših praks2; opozarja 
na pozitivne primere razvoja začasnih 
inovativnih instrumentov med krizo, kot je 
delo s krajšim delovnim časom, ki
pomagajo ohraniti predhodne stopnje 
zaposlenosti;
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__________________
2 „Kontrolni seznam za postopke 
prestrukturiranja“ v sporočilu Komisije z 
dne 3. junija 2009 z naslovom „Skupna 
zaveza za zaposlovanje“, COM 
(2009)0257.

Or. en

Predlog spremembe 27
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. spodbuja države članice, naj ob 
upoštevanju potreb po posebnih 
spretnostih, ki jih ima industrijski sektor na 
splošno, še zlasti pa avtomobilski sektor, v 
okviru evropskega semestra sprejmejo 
nacionalne načrte za delovna mesta;

5. spodbuja države članice, naj ob 
upoštevanju potreb po posebnih 
spretnostih, ki jih ima industrijski sektor na 
splošno, še zlasti pa avtomobilski sektor, 
sprejmejo nacionalne načrte za
raziskovanje, delovna mesta in 
usposabljanje;

Or. fi

Predlog spremembe 28
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da je usposobljena delovna sila 
bistvena za konkurenčen in na kakovosti 
temelječ evropski avtomobilski sektor; 
zato meni, da je treba posodobiti sisteme 
izobraževanja in usposabljanja, da se 
spretnosti, ki bodo potrebne v prihodnosti, 
nadgradijo s pomočjo novih učnih 
načrtov, informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter 
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partnerstev z delodajalci; 

Or. es

Predlog spremembe 29
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da mora imeti Evropski 
socialni sklad ključno vlogo pri 
preusposabljanju in prekvalificiranju 
delavcev ter pri izboljšavah 
vseživljenjskega učenja, ki bi morali biti 
usmerjeni zlasti k okolju prijaznim 
vozilom;  

Or. es

Predlog spremembe 30
Anthea McIntyre

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba še bolje izkoristiti 
portal EURES in v zvezi s tem podpira 
uporabo portala EURES, ne samo kot
sredstvo obveščanja delavcev in iskalcev 
zaposlitve o njihovi pravici do prostega 
gibanja, ampak tudi kot orodje trga dela, s 
posebnim poudarkom na posredovanju 
zaposlitev;

6. poudarja, da je treba v povezavi z zavodi 
za zaposlovanje držav članic še bolje 
izkoristiti portal EURES, in v zvezi s tem 
podpira uporabo portala EURES kot 
dopolnilnega orodja, ne samo kot sredstva
obveščanja delavcev in iskalcev zaposlitve 
o njihovi pravici do prostega gibanja, 
ampak tudi kot orodja trga dela, s 
posebnim poudarkom na posredovanju 
zaposlitev;

Or. en
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Predlog spremembe 31
Phil Bennion, Philippe De Backer

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba še bolje izkoristiti 
portal EURES in v zvezi s tem podpira 
uporabo portala EURES, ne samo kot
sredstvo obveščanja delavcev in iskalcev 
zaposlitve o njihovi pravici do prostega 
gibanja, ampak tudi kot orodje trga dela, s 
posebnim poudarkom na posredovanju 
zaposlitev;

6. poudarja, da je treba še bolje izkoristiti 
portal EURES, in v zvezi s tem podpira 
uporabo portala EURES, ne samo kot
sredstva obveščanja delavcev in iskalcev 
zaposlitve o njihovi pravici do prostega 
gibanja, ampak tudi kot orodja trga dela, s 
posebnim poudarkom na posredovanju 
zaposlitev, s čimer bi okrepili zmožnost 
evropskih proizvajalcev avtomobilov, da 
dostopajo do kvalificirane delovne sile, ki 
jo potrebujejo;

Or. en

Predlog spremembe 32
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba še bolje izkoristiti 
portal EURES in v zvezi s tem podpira 
uporabo portala EURES, ne samo kot
sredstvo obveščanja delavcev in iskalcev 
zaposlitve o njihovi pravici do prostega 
gibanja, ampak tudi kot orodje trga dela, s 
posebnim poudarkom na posredovanju 
zaposlitev;

6. poudarja, da je treba še bolje izkoristiti 
portal EURES, in v zvezi s tem podpira 
uporabo portala EURES, ne samo kot
sredstva obveščanja delavcev in iskalcev 
zaposlitve o njihovi pravici do prostega 
gibanja, ampak tudi kot orodja trga dela, s 
posebnim poudarkom na posredovanju
stalnih zaposlitev s polnim delovnim 
časom, ki delavcem omogočajo 
samostojno življenje;

Or. de
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Predlog spremembe 33
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je treba še bolje izkoristiti 
portal EURES in v zvezi s tem podpira 
uporabo portala EURES, ne samo kot
sredstvo obveščanja delavcev in iskalcev 
zaposlitve o njihovi pravici do prostega 
gibanja, ampak tudi kot orodje trga dela, s 
posebnim poudarkom na posredovanju 
zaposlitev;

6. poudarja, da je treba še bolje izkoristiti 
portal EURES, in v zvezi s tem podpira 
uporabo portala EURES, ne samo kot
sredstva obveščanja delavcev in iskalcev 
zaposlitve o njihovi pravici do prostega 
gibanja ter sredstva obveščanja 
delodajalcev, ampak tudi kot orodja trga 
dela, s posebnim poudarkom na 
posredovanju zaposlitev;

Or. en

Predlog spremembe 34
Anthea McIntyre

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. zagovarja vzpostavitev informacijskih 
centrov za napotene delavce in delavce 
migrante za olajšanje prostega gibanja 
delavcev med državami članicami kot tudi 
za čezmejne primere, kar bo koristilo tako 
delavcem kot tudi avtomobilski industriji;

7. opozarja na socialne in gospodarske 
koristi vzpostavitve točk „vse na enem 
mestu“ za olajšanje prostega gibanja 
delavcev med državami članicami, kar bo 
koristilo tako delavcem kot tudi 
avtomobilski industriji;

Or. en

Predlog spremembe 35
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 8
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva, da se za preusposabljanje in 
prekvalificiranje delavcev uporabi 
Evropski socialni sklad, v primeru zaprtja 
obratov ali znatnega zmanjšanja 
proizvodnje pa Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji.

črtano

Or. es

Predlog spremembe 36
Anthea McIntyre

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva, da se za preusposabljanje in 
prekvalificiranje delavcev uporabi 
Evropski socialni sklad, v primeru zaprtja 
obratov ali znatnega zmanjšanja 
proizvodnje pa Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji.

8. poziva, da se za preusposabljanje in 
prekvalificiranje delavcev, ugotavljanje 
potreb po spretnostih, usklajevanje 
spretnosti s povpraševanjem in 
predvidevanje sprememb še zlasti v 
avtomobilski industriji uporabi Evropski 
socialni sklad.

Or. en

Predlog spremembe 37
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva, da se za preusposabljanje in 
prekvalificiranje delavcev uporabi 
Evropski socialni sklad, v primeru zaprtja 
obratov ali znatnega zmanjšanja 
proizvodnje pa Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji.

8. poziva, da se za preusposabljanje in 
prekvalificiranje delavcev uporabi 
Evropski socialni sklad, pri čemer je treba 
upoštevati presežno zmogljivost v evropski 
avtomobilski industriji in potrebo po 
prehodu na trajnostno gospodarstvo; 
poziva, da se v primeru zaprtja obratov in
znatnega zmanjšanja proizvodnje uporabi
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Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji; ponavlja svoje stališče, da bi 
zasnova ukrepov tega sklada morala biti 
združljiva s prehodom na okoljsko 
trajnostno gospodarstvo, ki učinkovito 
izkorišča vire.

Or. en

Predlog spremembe 38
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva, da se za preusposabljanje in 
prekvalificiranje delavcev uporabi 
Evropski socialni sklad, v primeru zaprtja 
obratov ali znatnega zmanjšanja 
proizvodnje pa Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji.

8. poziva, da se za preusposabljanje in 
prekvalificiranje delavcev uporabi 
Evropski socialni sklad, v primeru zaprtja 
obratov ali znatnega zmanjšanja 
proizvodnje pa kot kratkoročen ukrep
Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji; vseeno poziva, da se 
Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji, dolgoročno gledano, 
nadomesti z instrumentom, ki bo vključen 
v Evropski socialni sklad, da bo osebam, 
ki so izgubile zaposlitev, mogoče 
zagotoviti podporo hitreje in učinkoviteje, 
kot je priporočilo Računsko sodišče v 
svojem posebnem poročilu št. 7/2013.

Or. fi

Predlog spremembe 39
Evelyn Regner, Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. vztrajno poudarja, da bi razvoj okolju 
prijaznih novih avtomobilskih tehnologij, 
na primer za zmanjšanje emisij 
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toplogrednih plinov, lahko zagotovil 
dolgoročni gospodarski uspeh 
avtomobilske industrije, hkrati pa 
omogočil trajna zanesljiva delovna mesta. 

Or. de

Predlog spremembe 40
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. meni, da je treba ocene in pomisleke 
glede socialnega učinka vključiti v vse 
industrijske politike; poudarja, da ima 
socialna negotovost negativne posledice 
za inovativnost, produktivnost in 
ustvarjalnost delovne sile, s tem pa tudi za 
gospodarsko rast;

Or. en

Predlog spremembe 41
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. ugotavlja, da so tehnološke inovacije 
in zelena rast ključni dejavniki za 
konkurenčnost; poudarja, da bi inovacije 
v evropski industriji, med drugim tudi v 
avtomobilski, moralo spodbujati javno 
financiranje, na primer prek Evropske
investicijske banke; poudarja, da bi 
morali biti ti ukrepi pogojeni z njihovo 
zmožnostjo ustvarjanja ekološke dodane 
vrednosti in trajnostnih kakovostnih 
delovnih mest znotraj EU.
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Predlog spremembe42
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja pomen vključitve socialnih 
partnerjev že v začetni fazi vsakega 
prestrukturiranja ne glede na raven, na 
kateri poteka, udeležbe nacionalnih 
sindikatov in njihovih evropskih krovnih 
organizacij in združenj, njihovega 
celovitega obveščanja ter ustreznih pravic 
do udeležbe pri izoblikovanju kadrovskih 
sprememb med drugim z evropskimi 
nadnacionalnimi podjetniškimi 
kolektivnimi pogodbami;

Or. de

Predlog spremembe 43
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poziva Komisijo, države članice in vse 
druge zainteresirane strani, naj štirih 
stebrov akcijskega načrta ne obravnavajo 
kot področja ločenih prizadevanj, ampak 
naj namesto tega četrti steber 
(„predvidevanje strukturnih sprememb“) 
vključijo v ostale tri kot presečno nalogo.  

Or. de

Predlog spremembe 44
Thomas Händel
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Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. ugotavlja, da bi se vključevanje 
četrtega stebra („predvidevanje 
strukturnih sprememb“) v preostale tri 
stebre, kar zadeva spremembe v številu in 
strukturi zaposlenih ter zahteve po 
spretnostih, lahko že od samega začetka 
upoštevalo pri procesu prestrukturiranja v 
obliki celostnega pristopa „socialnega 
vključevanja“; ugotavlja, da po izkušnjah 
sodeč takšen pristop večinoma prinaša 
hitrejše in boljše rezultate za večino 
deležnikov. 

Or. de


