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Muudatusettepanek 1
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. usub, et majanduskriisile paremini vastu 
pidanud liikmesriigid on eelistanud tugevat 
sotsiaaldialoogi ja teatud tüüpi 
investeeringuid; on arvamusel, et neid 
eelistusi tuleb analüüsida ja need peaksid 
olema suunisteks, mis annavad toimub
Euroopa reindustrialiseerimisele tugeva, 
konkurentsivõimelise, püsiva ja 
mitmekesise aluse;

1. usub, et majanduskriisile paremini vastu 
pidanud liikmesriigid on eelistanud teatud 
tüüpi investeeringuid; on arvamusel, et 
neid eelistusi tuleb analüüsida ja need 
peaksid olema suunisteks, mis annavad 
Euroopa taasindustrialiseerimisele tugeva, 
konkurentsivõimelise, püsiva ja 
mitmekesise aluse;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Karima Delli

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. usub, et majanduskriisile paremini vastu 
pidanud liikmesriigid on eelistanud tugevat 
sotsiaaldialoogi ja teatud tüüpi
investeeringuid; on arvamusel, et neid 
eelistusi tuleb analüüsida ja need peaksid 
olema suunisteks, mis annavad toimub
Euroopa reindustrialiseerimisele tugeva, 
konkurentsivõimelise, püsiva ja 
mitmekesise aluse;

1. usub, et majanduskriisile paremini vastu 
pidanud liikmesriigid on eelistanud tugevat 
sotsiaaldialoogi ja tulevikku suunatud
investeeringuid, näiteks 
keskkonnahoidlikule majandusele 
ülemineku valdkondades; on arvamusel, et 
neid eelistusi tuleb analüüsida ja need 
peaksid olema suunisteks, mis annavad 
Euroopa taasindustrialiseerimisele tugeva, 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
mitmekesise aluse; rõhutab sellega seoses, 
kuivõrd tähtis on arendada sotsiaal- ja 
solidaarset majandust (eelkõige selle 
tööstusühistuid) ning ringmajandust, 
ringlussevõttu ja ümbertöötlemist; on
seisukohal, et selleks on vaja kindlaks 
määrata mõõdetavad eesmärgid ja täpsed 
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ajakavad;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Birgit Sippel

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. usub, et majanduskriisile paremini vastu 
pidanud liikmesriigid on eelistanud tugevat 
sotsiaaldialoogi ja teatud tüüpi 
investeeringuid; on arvamusel, et neid 
eelistusi tuleb analüüsida ja need peaksid 
olema suunisteks, mis annavad toimub
Euroopa reindustrialiseerimisele tugeva, 
konkurentsivõimelise, püsiva ja 
mitmekesise aluse;

1. usub, et majanduskriisile paremini vastu 
pidanud liikmesriigid on eelistanud tugevat 
sotsiaaldialoogi ning riigivälise 
paindlikkuse asemel pigem riigisisest 
paindlikkust ja koolitust; on arvamusel, et 
neid eelistusi tuleb analüüsida ja need 
peaksid olema suunisteks, mis annavad 
Euroopa taasindustrialiseerimisele tugeva, 
konkurentsivõimelise, püsiva ja 
mitmekesise aluse;

Or. de

Muudatusettepanek 4
Frédéric Daerden

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. usub, et majanduskriisile paremini vastu 
pidanud liikmesriigid on eelistanud tugevat 
sotsiaaldialoogi ja teatud tüüpi 
investeeringuid; on arvamusel, et neid 
eelistusi tuleb analüüsida ja need peaksid 
olema suunisteks, mis annavad toimub
Euroopa reindustrialiseerimisele tugeva, 
konkurentsivõimelise, püsiva ja 
mitmekesise aluse;

1. usub, et majanduskriisile paremini vastu 
pidanud liikmesriigid on eelistanud tugevat 
sotsiaaldialoogi, teatud tüüpi 
investeeringuid ja aktiivset 
tööturupoliitikat, mille eesmärgiks on 
säilitada võimalikult palju töökohti; on 
arvamusel, et neid eelistusi tuleb 
analüüsida ja need peaksid olema 
suunisteks, mis annavad Euroopa 
taasindustrialiseerimisele tugeva, 
konkurentsivõimelise, püsiva ja 
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mitmekesise aluse, sidudes eelkõige 
riiklikud investeeringud töökohtade 
loomise või säilitamise tagamise 
tingimusega;

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Emer Costello

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. usub, et majanduskriisile paremini vastu 
pidanud liikmesriigid on eelistanud tugevat 
sotsiaaldialoogi ja teatud tüüpi 
investeeringuid; on arvamusel, et neid 
eelistusi tuleb analüüsida ja need peaksid 
olema suunisteks, mis annavad toimub
Euroopa reindustrialiseerimisele tugeva, 
konkurentsivõimelise, püsiva ja 
mitmekesise aluse;

1. usub, et majanduskriisile paremini vastu 
pidanud liikmesriigid on eelistanud tugevat 
sotsiaaldialoogi ja teatud tüüpi 
investeeringuid, sealhulgas 
sotsiaalinvesteeringuid; on arvamusel, et 
neid eelistusi tuleb analüüsida ja need 
peaksid olema suunisteks, mis annavad 
Euroopa taasindustrialiseerimisele tugeva, 
konkurentsivõimelise, püsiva, kaasava ja 
mitmekesise aluse;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et investeeringud 
peavad olema hajutatud nii 
teadusuuringute kui ka uute 
tehnoloogiate vahel, kuid meil tuleb uut 
hoogu anda ka oma tööstuspärandile, 
milleks on näiteks teras, autotööstus, 
tekstiil, aeronavigatsioon, et parandada 
oma tootmisvahendeid, mis võimaldaks 
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meil vallutada uusi turge ja jääda 
rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Frédéric Daerden

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et tööstussektorite abil on 
võimalik kriisidele vastu panna, seda ka 
teenustemajanduse kaudu, mida 
tööstussektorid oma toodangu juurde 
tekitavad;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu sellele, et komisjoni 
ettepanekuid peaks saatma konkreetne 
investeerimiskava, mille summaks oleks 
30 miljardit eurot aastas ning mille 
eesmärk oleks edendada lisaväärtust ja 
teenuseid tootvate tööstusharude 
sotsiaalökoloogilist säilimist ja 
ülesehitamist, et kindlustada tööstuse 
tulevikku;

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab, et ökoloogiline 
rekonstruktsioon ei peaks tooma kaasa 
deindustrialiseerimist; rõhutab siiski, et 
energiamahukale tööstusele praegu 
tehtavaid erandeid on vaja uuesti läbi 
vaadata ja täpsustada;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Karima Delli

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. soovitab investeerida inimressurssi ning 
soodustada koolitust ja väljaõpet, et 
prognoosida uutele tehnoloogiatele, 
rohelisele ja keskkonnasäästlikule
majandusele suuna võtnud tööstuses 
tekkivat kvalifitseeritud tööjõu nõudlust ja 
sellele vastata;

2. soovitab investeerida
teadmistepõhisesse ja 
keskkonnahoidlikkusele üleminevasse 
majandusse, soodustades koolitust ja
pidevõpet, et prognoosida uutele 
tehnoloogiatele, rohelisele majandusele 
ning säästlikule energia- ja
süsinikukasutusele suuna võtnud tööstuses 
tekkivat mis tahes kvalifikatsiooniga
tööjõu nõudlust ja sellele vastata, toetades 
teadus- ja arendustegevuses tehtavaid 
jõupingutusi ning väärtustades 
innovatsiooni, seda eriti 
keskkonnahoidlikule majandusele 
ülemineku valdkondades;

Or. fr
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Muudatusettepanek 11
Birgit Sippel

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. soovitab investeerida inimressurssi ning
soodustada koolitust ja väljaõpet, et 
prognoosida uutele tehnoloogiatele, 
rohelisele ja keskkonnasäästlikule 
majandusele suuna võtnud tööstuses 
tekkivat kvalifitseeritud tööjõu nõudlust ja 
sellele vastata;

2. soovitab investeerida inimressurssi ning
panna rõhku koolitusele, väljaõppele ja 
pidevõppele, et prognoosida uutele 
tehnoloogiatele, rohelisele ja 
keskkonnasäästlikule majandusele suuna 
võtnud tööstuses tekkivat kvalifitseeritud 
tööjõu nõudlust ja sellele vastata; rõhutab, 
et VKEdele ja mikroettevõtjatele ühiste 
struktuuride loomine võib aidata kaasa 
sellele, et ka nemad võiksid pakkuda seda 
liiki koolitust ja täiendusõpet;

Or. de

Muudatusettepanek 12
Frédéric Daerden

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. soovitab investeerida inimressurssi ning
soodustada koolitust ja väljaõpet, et 
prognoosida uutele tehnoloogiatele, 
rohelisele ja keskkonnasäästlikule 
majandusele suuna võtnud tööstuses 
tekkivat kvalifitseeritud tööjõu nõudlust ja 
sellele vastata;

2. soovitab investeerida inimressurssi ning
parandada tingimusi, mille alusel 
rakendatakse õigust koolitusele ja 
väljaõppele, ja võimaldada samas eri 
koolitussüsteemide vahelisi üleminekuid, 
tehes seda mitte ainult selleks, et 
prognoosida uutele tehnoloogiatele,
rohelisele ja keskkonnasäästlikule 
majandusele suuna võtnud tööstuses 
tekkivat kvalifitseeritud tööjõu nõudlust ja 
sellele vastata, vaid ka selleks, et 
tugevdada kõiki tootmisliine, sealhulgas 
põhitööstusharusid, mis on vajalikud 
kõrgtehnoloogiliste tööstusharude 
arenguks;
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Or. fr

Muudatusettepanek 13
Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. soovitab investeerida inimressurssi ning 
soodustada koolitust ja väljaõpet, et 
prognoosida uutele tehnoloogiatele, 
rohelisele ja keskkonnasäästlikule 
majandusele suuna võtnud tööstuses 
tekkivat kvalifitseeritud tööjõu nõudlust ja 
sellele vastata;

2. soovitab investeerida inimressurssi, 
parandada pidevõppe tingimusi, näha ette 
isikliku õiguse oma hariduse 
täiendamiseks, muuta haridussüsteemi 
kergesti läbitavaks ning soodustada 
koolitust ja väljaõpet, et prognoosida 
uutele tehnoloogiatele, rohelisele ja 
keskkonnasäästlikule majandusele suuna 
võtnud tööstuses tekkivat kvalifitseeritud 
tööjõu nõudlust ja sellele vastata

Or. en

Muudatusettepanek 14
Emer Costello

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. soovitab investeerida inimressurssi ning 
soodustada koolitust ja väljaõpet, et 
prognoosida uutele tehnoloogiatele, 
rohelisele ja keskkonnasäästlikule 
majandusele suuna võtnud tööstuses 
tekkivat kvalifitseeritud tööjõu nõudlust ja 
sellele vastata;

2. soovitab investeerida inimressurssi ning 
soodustada koolitust, kvalifikatsiooni ja 
väljaõpet, et prognoosida uutele 
tehnoloogiatele, rohelisele ja 
keskkonnasäästlikule majandusele suuna 
võtnud tööstuses tekkivat kvalifitseeritud 
tööjõu nõudlust ja sellele vastata;

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. soovitab investeerida inimressurssi ning 
soodustada koolitust ja väljaõpet, et 
prognoosida uutele tehnoloogiatele, 
rohelisele ja keskkonnasäästlikule 
majandusele suuna võtnud tööstuses 
tekkivat kvalifitseeritud tööjõu nõudlust ja 
sellele vastata;

2. soovitab investeerida inimressurssi ning 
soodustada koolitust ja väljaõpet, et 
prognoosida näiteks uutele 
tehnoloogiatele, rohelisele ja 
keskkonnasäästlikule majandusele suuna 
võtnud tööstuses tekkivat kvalifitseeritud 
tööjõu nõudlust ja sellele vastata;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. soovitab investeerida inimressurssi ning 
soodustada koolitust ja väljaõpet, et 
prognoosida uutele tehnoloogiatele, 
rohelisele ja keskkonnasäästlikule 
majandusele suuna võtnud tööstuses 
tekkivat kvalifitseeritud tööjõu nõudlust ja 
sellele vastata;

2. soovitab investeerida inimressurssi ning 
soodustada koolitust ja väljaõpet, et 
prognoosida uutele tehnoloogiatele, 
rohelisele ja keskkonnasäästlikule 
majandusele suuna võtnud tööstuses 
tekkivat kvalifitseeritud tööjõu nõudlust ja 
sellele vastata; toob sellega seoses välja 
duaalsete koolitussüsteemide eelised ja 
kutsub üles tegema suuremat koostööd 
ettevõtete, ülikoolide ja 
kõrgharidusasutuste vahel;

Or. de

Muudatusettepanek 17
Frédéric Daerden
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Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. soovitab liidul ja liikmesriikidel 
investeerida samuti massiliselt teadus- ja 
arendustegevusse, et hõlbustada eelkõige 
üleminekut tööstusele, mis on 
energiasäästlikum ja kooskõlas liidu 
keskkonnaalaste eesmärkidega, mida 
tuleb hoida tasakaalus liidu eesmärkidega 
tööstusvaldkonnas; 

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kutsub üles värbama uurimis-, 
arendus- ja innovaatilise tegevuse jaoks 
rohkem töötajaid ning investeerima nii, et 
töötajate koolitus ning uurimis- ja 
töövahendid ja -tingimused oleksid 
võimalikult heal tasemel;

Or. fi

Muudatusettepanek 19
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. kutsub üles edendama tööpaikades 
positiivset õhkkonda ja teenete 
tunnustamise süsteemi, mis aitaksid saada 
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täit kasu kogu töötajaskonna kogemustest 
ja loovusest, et parandada ja 
ratsionaliseerida tööd, tootmisprotsesse ja 
seadmeid;

Or. fi

Muudatusettepanek 20
Birgit Sippel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab valdkondliku sotsiaaldialoogi 
olulisust Euroopa tööstusvaldkondade 
ümberkorraldamise jaoks, mille puhul 
soositaks ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
arendamist ja ühtsetel kriteeriumidel 
põhinevat sotsiaalset märgist, et kaasata 
töötajad ettevõtte tulevikku ja võimaldada 
turvalise paindlikkuse arengut;

3. rõhutab valdkondliku sotsiaaldialoogi 
olulisust Euroopa tööstusvaldkondade 
ümberkorraldamise jaoks, mille puhul 
soositaks ettevõtete sotsiaalset vastutust ja 
toetataks seda seadusandlike algatustega, 
et kaasata töötajad aktiivselt ettevõtte 
tulevikku ja võimaldada turvalise 
paindlikkuse arengut;

Or. de

Muudatusettepanek 21
Karima Delli

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab valdkondliku sotsiaaldialoogi 
olulisust Euroopa tööstusvaldkondade 
ümberkorraldamise jaoks, mille puhul 
soositaks ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
arendamist ja ühtsetel kriteeriumidel 
põhinevat sotsiaalset märgist, et kaasata 
töötajad ettevõtte tulevikku ja võimaldada 
turvalise paindlikkuse arengut;

3. rõhutab valdkondliku sotsiaaldialoogi 
olulisust Euroopa tööstusvaldkondade 
ümberkorraldamise jaoks, mille puhul 
soositaks ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
arendamist ja ühtsetel kriteeriumidel 
põhinevat sotsiaalset märgist, et kaasata 
töötajad ja nende esindajad ettevõtte 
tulevikku ja võimaldada tasakaalustatud
turvalise paindlikkuse arengut, mis toetaks 
inimväärsete, jätkusuutlike ja kvaliteetsete 
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töökohtade loomist;

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Frédéric Daerden

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab valdkondliku sotsiaaldialoogi 
olulisust Euroopa tööstusvaldkondade 
ümberkorraldamise jaoks, mille puhul 
soositaks ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
arendamist ja ühtsetel kriteeriumidel 
põhinevat sotsiaalset märgist, et kaasata 
töötajad ettevõtte tulevikku ja võimaldada 
turvalise paindlikkuse arengut;

3. rõhutab valdkondliku sotsiaaldialoogi 
olulisust Euroopa tööstusvaldkondade 
ümberkorraldamise jaoks, mille puhul 
soositaks ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
arendamist ja ühtsetel kriteeriumidel 
põhinevat sotsiaalset märgist, et kaasata 
töötajad ettevõtte tulevikku ja võimaldada
nimetatud kahe aspekti puhul 
tasakaalustatud turvalise paindlikkuse 
arengut;

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab valdkondliku sotsiaaldialoogi 
olulisust Euroopa tööstusvaldkondade 
ümberkorraldamise jaoks, mille puhul 
soositaks ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
arendamist ja ühtsetel kriteeriumidel 
põhinevat sotsiaalset märgist, et kaasata 
töötajad ettevõtte tulevikku ja võimaldada 
turvalise paindlikkuse arengut;

3. rõhutab valdkondliku sotsiaaldialoogi 
olulisust Euroopa tööstusvaldkondade 
ümberkorraldamise jaoks, mille puhul 
soositaks ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
arendamist ja ühtsetel kriteeriumidel 
põhinevat sotsiaalset märgist, et kaasata 
töötajad ettevõtte tulevikku ja võimaldada 
turvalise paindlikkuse arengut; rõhutab, 
kuivõrd vajalik on tugevdada töötajate ja 
nende esindajate õigust olla informeeritud 
ja ära kuulatud ning osaleda 
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otsusetegemisel, seda eelkõige ettevõtete 
restruktureerimise puhul; viitab eelkõige 
Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 
2013. aasta resolutsioonile soovitustega 
komisjonile töötajate teavitamise ja 
nendega konsulteerimise ning 
restruktureerimise ettevalmistamise ja 
juhtimise kohta (2012/2061(INI));

Or. de

Muudatusettepanek 24
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et Euroopa Liidu eelarve 
omavahendite loomist võiks kasutada 
Euroopa taasindustrialiseerimise 
hüvanguks;

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et taasindustrialiseerimise 
puhul on restruktureerimiste sotsiaalselt 
vastutustundlikul juhtimisel väga tähtis 
roll sektoritesse tehtava muutuse 
ettevalmistamisel ja juhtimisel, nagu on 
rõhutatud Euroopa Parlamendi 
15. jaanuari 2013. aasta resolutsioonis;
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Or. fr

Muudatusettepanek 26
Birgit Sippel

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. nõuab, et komisjon esitaks 
võimalikult kiiresti aluslepingu artikli 225 
alusel ja pärast konsulteerimist tööturu 
osapooltega seadusandliku ettepaneku 
töötajate teavitamise ja nendega 
konsulteerimise ning restruktureerimise 
ettevalmistamise ja juhtimise kohta, 
lähtudes Cercasi raportis toodud 
üksikasjalikest soovitustest;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Karima Delli

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, kuivõrd pakiline on 
vajadus võtta uuenduslike tööstusharude 
loomist ja toetamist soodustavaid 
meetmeid, lihtsustades VKEde juurdepääsu 
rahastamisvõimalustele, vähendades 
maksu- ja halduskoormust ning kasutades 
digitaalse ühtse turu pakutavaid võimalusi;

4. tuletab meelde, kuivõrd pakiline on 
vajadus võtta uuenduslike tööstusharude ja 
ökotööstuste loomist ja toetamist 
soodustavaid meetmeid, lihtsustades 
VKEde juurdepääsu 
rahastamisvõimalustele, tasakaalustades 
maksukoormust, mis rõhub liiga sageli 
rohkem VKEsid kui suurte hargmaiste 
ettevõtete filiaale, töötades välja 
keskkonnasõbraliku stimuleeriva 
maksusüsteemi, toetades kohalikku 
käsitööndust ning kasutades digitaalse 
ühtse turu pakutavaid võimalusi;
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Or. fr

Muudatusettepanek 28
Birgit Sippel

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, kuivõrd pakiline on 
vajadus võtta uuenduslike tööstusharude 
loomist ja toetamist soodustavaid 
meetmeid, lihtsustades VKEde juurdepääsu 
rahastamisvõimalustele, vähendades 
maksu- ja halduskoormust ning kasutades 
digitaalse ühtse turu pakutavaid võimalusi;

4. tuletab meelde, kuivõrd pakiline on 
vajadus võtta uuenduslike tööstusharude 
loomist ja toetamist soodustavaid 
meetmeid, lihtsustades VKEde juurdepääsu 
rahastamisvõimalustele ning kasutades 
digitaalse ühtse turu pakutavaid võimalusi;

Or. de

Muudatusettepanek 29
Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, kuivõrd pakiline on 
vajadus võtta uuenduslike tööstusharude 
loomist ja toetamist soodustavaid 
meetmeid, lihtsustades VKEde juurdepääsu 
rahastamisvõimalustele, vähendades 
maksu- ja halduskoormust ning kasutades 
digitaalse ühtse turu pakutavaid võimalusi;

4. tuletab meelde, kuivõrd pakiline on 
vajadus võtta uuenduslike tööstusharude 
loomist ja toetamist soodustavaid 
meetmeid, lihtsustades VKEde juurdepääsu 
rahastamisvõimalustele ning kasutades 
digitaalse ühtse turu pakutavaid võimalusi;

Or. de

Muudatusettepanek 30
Frédéric Daerden

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, kuivõrd pakiline on 
vajadus võtta uuenduslike tööstusharude 
loomist ja toetamist soodustavaid 
meetmeid, lihtsustades VKEde juurdepääsu 
rahastamisvõimalustele, vähendades 
maksu- ja halduskoormust ning kasutades 
digitaalse ühtse turu pakutavaid võimalusi;

4. tuletab meelde, kuivõrd pakiline on 
vajadus võtta uuenduslike tööstusharude 
loomist ja toetamist soodustavaid 
meetmeid, lihtsustades VKEde juurdepääsu 
rahastamisvõimalustele ning kasutades 
digitaalse ühtse turu pakutavaid võimalusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde, kuivõrd pakiline on 
vajadus võtta uuenduslike tööstusharude 
loomist ja toetamist soodustavaid 
meetmeid, lihtsustades VKEde juurdepääsu 
rahastamisvõimalustele, vähendades 
maksu- ja halduskoormust ning kasutades 
digitaalse ühtse turu pakutavaid võimalusi;

4. tuletab meelde, kuivõrd pakiline on 
vajadus võtta uuenduslike tööstusharude 
loomist ja toetamist soodustavaid 
meetmeid, lihtsustades VKEde juurdepääsu 
rahastamisvõimalustele, vähendades neid 
rõhuvat maksu- ja halduskoormust, luues 
koostöö ettevõtete, haridusasutuste ja 
uurimislaborite vahel ning kasutades 
digitaalse ühtse turu pakutavaid võimalusi;

Or. fi

Muudatusettepanek 32
Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, et eriti tuleb toetada VKEsid 
ja klassikalisi tootmisharusid, sealhulgas 
energiamahukaid tööstusharusid, töötades 
välja jätkusuutlikud majandusmudelid ja 
kutsudes esile innovatsiooni, mis 
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parandaks energiatõhusust;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. soovitab paremini kasutada 
ettevõtluse ja uuendustegevuse 
programmi ning ettevõtete 
konkurentsivõime ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
programmi; 

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Philippe Boulland

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on arvamusel, et meie kaubandus-, 
konkurentsi- ja tööstuspoliitika võiksid 
olla omavahel paremini kooskõlas, et 
aidata VKEdel tegutseda väljaspool oma 
päritoluriiki ja soodustada nende 
turulepääsu;

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Philippe Boulland
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Arvamuse projekt
Punkt 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. tuletab meelde, kui suur tähtsus ja 
ulatus on sotsiaalsete standardite 
järgimise nõudel suurte riigihangete 
pakkumiskutsete puhul;

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. soovitab luua infokeskusi, et tõsta 
ettevõtjate teadlikkust eelistest, mis 
kaasnevad ettevõtte tegevuse hoidmisega 
Euroopas või selle Euroopasse 
ümberkolimisega, ja optimeerida EURESi 
võimalusi, et kasutada ära Euroopa noorte 
tööotsijate oskusi ning vältida teenuste 
direktiivi rakendamisega seotud 
probleeme ja sotsiaalse dumpingu
suurenemist.

6. rõhutab, kuivõrd vajalik on tõsta 
ettevõtjate teadlikkust eelistest, mis 
kaasnevad ettevõtte tegevuse hoidmisega 
Euroopas või selle Euroopasse 
ümberkolimisega; soovitab optimeerida 
EURESi võimalusi, et kasutada ära 
Euroopa noorte tööotsijate oskusi ning
palub liikmesriikidel parandada teenuste 
direktiivi rakendamist ja kaotada
sotsiaalse dumpingu juhtumid.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. soovitab luua infokeskusi, et tõsta 
ettevõtjate teadlikkust eelistest, mis 
kaasnevad ettevõtte tegevuse hoidmisega 

6. soovitab luua infokeskusi, et tõsta 
ettevõtjate teadlikkust eelistest, mis 
kaasnevad ettevõtte tegevuse hoidmisega 
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Euroopas või selle Euroopasse 
ümberkolimisega, ja optimeerida EURESi 
võimalusi, et kasutada ära Euroopa noorte 
tööotsijate oskusi ning vältida teenuste 
direktiivi rakendamisega seotud 
probleeme ja sotsiaalse dumpingu
suurenemist.

Euroopas või selle Euroopasse 
ümberkolimisega; on seisukohal, et uue 
rõhu panemine kohaliku tasandi 
tarneahelatele loob liidu ettevõtetele uusi 
võimalusi nišitootmiseks, suurendades 
seeläbi kohalikku kasvupotentsiaali; 
täheldab, et tarneahelate lühemaks 
muutmine soodustab toodete kohalikku 
juurdumist ja suurendab tootmissektori 
tõhusust, lisades samas ka kohaliku 
tööhõive võimalusi; on seisukohal, et 
teatavate oskuste puudumine kohalikul 
tasandil on väga suur probleem, ning 
rõhutab, et EURESi võimalusi tuleb 
optimeerida, et kasutada ära Euroopa 
noorte tööotsijate oskusi, nii et teenuste 
direktiivi hakataks paremini rakendama
ja et samas lihtsustataks tööjõu liikuvust, 
vähendades seejuures sotsiaalse dumpingu
ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Karima Delli

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. soovitab luua infokeskusi, et tõsta 
ettevõtjate teadlikkust eelistest, mis 
kaasnevad ettevõtte tegevuse hoidmisega 
Euroopas või selle Euroopasse 
ümberkolimisega, ja optimeerida EURESi 
võimalusi, et kasutada ära Euroopa noorte 
tööotsijate oskusi ning vältida teenuste 
direktiivi rakendamisega seotud probleeme 
ja sotsiaalse dumpingu suurenemist.

6. soovitab võtta kasutusele kõik 
kättesaadavad rahastamis- ja õiguslikud 
vahendid, et soodustada 
majandustegevuse ümberpaigutamist, 
ning kutsub üles looma infokeskusi, et 
tõsta ettevõtjate teadlikkust eelistest, mis 
kaasnevad ettevõtte tegevuse hoidmisega 
Euroopas või selle Euroopasse 
ümberkolimisega, ja optimeerida EURESi 
võimalusi, et kasutada ära Euroopa noorte 
tööotsijate oskusi ning vältida teenuste 
direktiivi rakendamisega seotud probleeme 
ja sotsiaalse dumpingu suurenemist.

Or. fr
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Muudatusettepanek 39
Frédéric Daerden

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. soovitab komisjonil uurida 
põhjalikumalt sektorite kaupa Euroopa 
tööstusliku tootmise lisandväärtust 
ülemaailmsetes tootmisahelates, et teha 
kindlaks, mil määral on eri 
tööstussektorid meie erinevates 
liikmesriikides juurdunud, ja koostada 
tõhusamalt ühisstrateegia Euroopa 
tööstuslike huvide kaitseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 40
Frédéric Daerden

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. soovitab komisjonil hinnata, kas see, 
kui ülemaailmse mastaabiga grupp 
keeldub andmast üle ala, mille ta on 
otsustanud sulgeda, mõnele teisele 
grupile, kes oleks potentsiaalne ülevõtja, 
või mõnele avaliku sektori asutusele 
ajutiseks avalikuks tegevuseks, on 
Euroopa konkurentsiõigusega kooskõlas;

Or. fr

Muudatusettepanek 41
Frédéric Daerden

Arvamuse projekt
Punkt 6 c (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. rõhutab, et liit peab 
kaubandussuhetes pidama silmas oma 
tööstuslikke huve, seda nii koostades 
kaubanduslepinguid või õigusakte, mis 
käsitlevad kolmandate riikide ettevõtjate 
juurdepääsu liidu riigihangetele, kui ka 
kolmandate riikide ettevõtete kõlvatu 
konkurentsi eest kaitsvate vahendite liiga 
harva esineval kasutamisel;

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Frédéric Daerden

Arvamuse projekt
Punkt 6 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 d. soovitab komisjonil ja liikmesriikidel 
näha ette vajalikud vahendid selleks, et 
kujuneks välja Euroopa tööstuspoliitika, 
mida ei nõrgestaks liikmesriikide vaheline 
konkurents nii nagu praegu; soovitab 
selleks lähendada kõrgema taseme suunas 
sotsiaalvaldkonna riiklikke standardeid ja 
ühtlustada maksustamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 43
Frédéric Daerden

Arvamuse projekt
Punkt 6 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 e. kutsub liikmesriike võimalike 
aluslepingutesse tehtavate muudatuste 
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korral üles looma ühise tööstuspoliitika 
sama kõrgete eesmärkide ja sama rohkete 
vahenditega, nagu seda tehti ühise 
põllumajanduspoliitika puhul, ehk viies 
ühisstrateegia loomiseks läbi tõelise 
riikidevahelise konsulteerimise, kasutades 
märkimisväärseid rahalisi vahendeid ja 
turu reguleerimise vahendeid, mis on 
olemas teistel suurtel ülemaailmsetel 
kaubanduspiirkondadel, nagu näiteks 
rahainstrument või meie tööstusele 
kohandatud riigiabi eeskirjad, jäädes 
seejuures kooskõlla rahvusvahelise 
õigusega;

Or. fr


