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Predlog spremembe 1
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da so gospodarsko krizo najbolje 
prebrodile tiste države članice, ki so na 
prvo mesto postavile močan socialni 
dialog in določene vrste naložb; meni, da 
je treba proučiti njihove strategije ter na tej 
podlagi določiti smernice za ponovno 
industrializacijo Evrope na trdnih, 
konkurenčnih in trajnih temeljih, ki 
zagotavljajo raznolikost;

1. meni, da so gospodarsko krizo najbolje 
prebrodile tiste države članice, ki so na 
prvo mesto postavile določene vrste 
naložb; meni, da je treba proučiti njihove 
strategije ter na tej podlagi določiti 
smernice za ponovno industrializacijo 
Evrope na trdnih, konkurenčnih in trajnih 
temeljih, ki zagotavljajo raznolikost;

Or. en

Predlog spremembe 2
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da so gospodarsko krizo najbolje 
prebrodile tiste države članice, ki so na 
prvo mesto postavile močan socialni dialog 
in določene vrste naložb; meni, da je treba 
proučiti njihove strategije ter na tej podlagi 
določiti smernice za ponovno 
industrializacijo Evrope na trdnih, 
konkurenčnih in trajnih temeljih, ki 
zagotavljajo raznolikost;

1. meni, da so gospodarsko krizo najbolje 
prebrodile tiste države članice, ki so na 
prvo mesto postavile močan socialni dialog 
in v prihodnost usmerjene naložbe, na 
primer v sektorjih ekološkega prehoda; 
meni, da je treba proučiti njihove strategije 
ter na tej podlagi določiti smernice za 
ponovno industrializacijo Evrope na trdnih, 
konkurenčnih in trajnih temeljih, ki 
zagotavljajo raznolikost; v zvezi s tem 
poudarja pomembnost razvoja socialnega 
in solidarnega gospodarstva (zlasti 
industrijskih zadrug) ter krožnega, 
reciklažnega in predelovalnega 
gospodarstva; meni, da je treba pri tem 
določiti merljive cilje in jasne časovne 
okvire;
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Or. fr

Predlog spremembe 3
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da so gospodarsko krizo najbolje 
prebrodile tiste države članice, ki so na 
prvo mesto postavile močan socialni dialog 
in določene vrste naložb; meni, da je treba 
proučiti njihove strategije ter na tej podlagi 
določiti smernice za ponovno 
industrializacijo Evrope na trdnih, 
konkurenčnih in trajnih temeljih, ki 
zagotavljajo raznolikost;

1. meni, da so gospodarsko krizo najbolje 
prebrodile tiste države članice, ki so na 
prvo mesto postavile močan socialni dialog
ter notranjo prožnost in nadaljnje 
usposabljanje namesto zunanje prožnosti; 
meni, da je treba proučiti njihove strategije 
ter na tej podlagi določiti smernice za 
ponovno industrializacijo Evrope na trdnih, 
konkurenčnih in trajnih temeljih, ki 
zagotavljajo raznolikost;

Or. de

Predlog spremembe 4
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da so gospodarsko krizo najbolje 
prebrodile tiste države članice, ki so na 
prvo mesto postavile močan socialni dialog
in določene vrste naložb; meni, da je treba 
proučiti njihove strategije ter na tej podlagi 
določiti smernice za ponovno 
industrializacijo Evrope na trdnih, 
konkurenčnih in trajnih temeljih, ki
zagotavljajo raznolikost;

1. meni, da so gospodarsko krizo najbolje 
prebrodile tiste države članice, ki so na 
prvo mesto postavile močan socialni 
dialog, določene vrste naložb in dejavno 
politiko zaposlovanja za ohranitev čim več 
delovnih mest; meni, da je treba proučiti 
njihove strategije ter na tej podlagi določiti 
smernice za ponovno industrializacijo 
Evrope na trdnih, konkurenčnih in trajnih 
temeljih, ki zagotavljajo raznolikost, pri 
tem pa zlasti zagotoviti, da bodo javne 
naložbe pogojene z ustvarjanjem ali 
ohranjanjem delovnih mest;
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Predlog spremembe 5
Emer Costello

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da so gospodarsko krizo najbolje 
prebrodile tiste države članice, ki so na 
prvo mesto postavile močan socialni dialog 
in določene vrste naložb; meni, da je treba 
proučiti njihove strategije ter na tej podlagi 
določiti smernice za ponovno 
industrializacijo Evrope na trdnih, 
konkurenčnih in trajnih temeljih, ki 
zagotavljajo raznolikost;

1. meni, da so gospodarsko krizo najbolje 
prebrodile tiste države članice, ki so na 
prvo mesto postavile močan socialni dialog 
in določene vrste naložb, vključno s 
socialnimi naložbami; meni, da je treba 
proučiti njihove strategije ter na tej podlagi 
določiti smernice za ponovno 
industrializacijo Evrope na trdnih, 
konkurenčnih, trajnih in vključujočih
temeljih, ki zagotavljajo raznolikost;

Or. en

Predlog spremembe 6
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da morajo biti naložbe v 
raziskave in novo tehnologijo raznolike, 
oživiti pa moramo tudi našo industrijsko 
dediščino, kot so jeklarska, avtomobilska, 
tekstilna in letalska industrija, da bi 
izboljšali proizvodna orodja in tako 
osvojili nove trge ter ostali mednarodno 
konkurenčni;

Or. fr
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Predlog spremembe 7
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da industrijski sektorji 
omogočajo, da preživimo krizo, tudi s 
storitvenim gospodarstvom, ki ga 
ustvarjajo s proizvodnjo;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi moral predloge 
Komisije spremljati konkreten načrt 
naložb v vrednosti do 30 milijard EUR 
letno za spodbujanje socialno-ekološke 
rekonstrukcije ter ohranitev industrijskih 
vrednostnih verig in njihovih storitev in s 
tem za okrepitev industrijske prihodnosti; 

Or. en

Predlog spremembe 9
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da ekološka rekonstrukcija 
ne bi smela povzročiti deindustrializacije; 
vseeno pa poudarja, da je treba pregledati 
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in izpopolniti obstoječe izjeme v 
energetsko intenzivni industriji;

Or. en

Predlog spremembe 10
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priporoča naložbe v človeške vire ter 
podporo izobraževanju in usposabljanju, da 
bi predvideli in zadovoljili zahteve po
kvalificirani delovni sili v industriji, ki je 
usmerjena k novim tehnologijam in
zelenemu gospodarstvu z manjšo porabo
energije;

2. priporoča naložbe v gospodarstvo, 
temelječe na znanju, in ekološki prehod, 
pri čemer bi dajali poudarek 
vseživljenjskemu izobraževanju in 
usposabljanju, da bi predvideli in 
zadovoljili zahteve po delovni sili, ne glede 
na stopnjo usposobljenosti, v industriji, ki 
je usmerjena k novim tehnologijam,
zelenemu gospodarstvu ter zmerni porabi
energije in ogljika, podpirali prizadevanja 
na področju raziskav in razvoja in 
spodbujali inovacije, zlasti v sektorjih 
ekološkega prehoda;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priporoča naložbe v človeške vire ter
podporo izobraževanju in usposabljanju, 
da bi predvideli in zadovoljili zahteve po 
kvalificirani delovni sili v industriji, ki je 
usmerjena k novim tehnologijam in 
zelenemu gospodarstvu z manjšo porabo 
energije;

2. priporoča naložbe v človeške vire ter
poudarek na izobraževanju, usposabljanju
in vseživljenjskem učenju, da bi predvideli 
in zadovoljili zahteve po kvalificirani 
delovni sili v industriji, ki je usmerjena k 
novim tehnologijam in zelenemu 
gospodarstvu z manjšo porabo energije;
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opozarja, da lahko vzpostavitev skupnih 
struktur za mala in srednja podjetja in 
mikropodjetja pomaga, da bodo tudi ta 
podjetja lahko nudila usposabljanje in 
izpopolnjevanje;

Or. de

Predlog spremembe 12
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priporoča naložbe v človeške vire ter 
podporo izobraževanju in usposabljanju, 
da bi predvideli in zadovoljili zahteve po 
kvalificirani delovni sili v industriji, ki je 
usmerjena k novim tehnologijam in 
zelenemu gospodarstvu z manjšo porabo 
energije;

2. priporoča naložbe v človeške vire in da 
se izboljšajo pogoji za uveljavljanje 
pravice do izobraževanja in usposabljanja 
z omogočanjem prepustnosti med 
različnimi izobraževalnimi sistemi, ne le, 
da bi predvideli in zadovoljili zahteve po 
kvalificirani delovni sili v industriji, ki je 
usmerjena k novim tehnologijam in 
zelenemu gospodarstvu z manjšo porabo 
energije, temveč tudi, da bi okrepili vse 
proizvodne verige, vključno z osnovnimi 
industrijskimi panogami, ki so potrebne 
za razvoj visokotehnoloških panog;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priporoča naložbe v človeške vire ter
podporo izobraževanju in usposabljanju, da 
bi predvideli in zadovoljili zahteve po 
kvalificirani delovni sili v industriji, ki je 

2. priporoča, naj se naložbe usmerijo v 
človeške vire, izboljšajo pogoji 
vseživljenjskega učenja, določi pravica 
posameznika do nadaljnjega 
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usmerjena k novim tehnologijam in 
zelenemu gospodarstvu z manjšo porabo 
energije;

izobraževanja in zagotovi prepustnost 
izobraževalnega sistema ter naj se 
posebna pozornost nameni izobraževanju 
in usposabljanju, da bi predvideli in 
zadovoljili zahteve po kvalificirani delovni 
sili v industriji, ki je usmerjena k novim 
tehnologijam in zelenemu gospodarstvu z 
manjšo porabo energije;

Or. en

Predlog spremembe 14
Emer Costello

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priporoča naložbe v človeške vire ter 
podporo izobraževanju in usposabljanju, 
da bi predvideli in zadovoljili zahteve po 
kvalificirani delovni sili v industriji, ki je 
usmerjena k novim tehnologijam in 
zelenemu gospodarstvu z manjšo porabo 
energije;

2. priporoča naložbe v človeške vire ter 
podporo usposabljanju, nadgradnji 
spretnosti in izobraževanju, da bi 
predvideli in zadovoljili zahteve po 
kvalificirani delovni sili v industriji, ki je 
usmerjena k novim tehnologijam in 
zelenemu gospodarstvu z manjšo porabo 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 15
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priporoča naložbe v človeške vire ter 
podporo izobraževanju in usposabljanju, da 
bi predvideli in zadovoljili zahteve po 
kvalificirani delovni sili v industriji, ki je 
usmerjena k novim tehnologijam in 
zelenemu gospodarstvu z manjšo porabo 

2. priporoča naložbe v človeške vire ter 
podporo izobraževanju in usposabljanju, da 
bi predvideli in zadovoljili zahteve po 
kvalificirani delovni sili, na primer v 
industriji, ki je usmerjena k novim 
tehnologijam in zelenemu gospodarstvu z 
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energije; manjšo porabo energije;

Or. en

Predlog spremembe 16
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. priporoča naložbe v človeške vire ter 
podporo izobraževanju in usposabljanju, da 
bi predvideli in zadovoljili zahteve po 
kvalificirani delovni sili v industriji, ki je 
usmerjena k novim tehnologijam in 
zelenemu gospodarstvu z manjšo porabo 
energije;

2. priporoča naložbe v človeške vire ter 
podporo izobraževanju in usposabljanju, da 
bi predvideli in zadovoljili zahteve po 
kvalificirani delovni sili v industriji, ki je 
usmerjena k novim tehnologijam in 
zelenemu gospodarstvu z manjšo porabo 
energije; v zvezi s tem poudarja prednosti 
dualnih sistemov izobraževanja in 
spodbuja k okrepljenemu sodelovanju 
med podjetij in univerzami ter visokimi 
strokovnimi šolami;

Or. de

Predlog spremembe 17
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. priporoča Uniji in državam članicam, 
da veliko vlagajo tudi v raziskave in razvoj 
in tako zlasti olajšajo prehod k energetsko 
manj intenzivnim panogam v skladu z 
okoljskimi cilji Unije, ki morajo biti 
skladni z njenimi industrijskimi cilji;

Or. fr
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Predlog spremembe 18
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva k večjemu zaposlovanju na 
področju raziskav, razvoja in inovacij ter 
k naložbam, ki bodo zagotovile, da bodo 
usposabljanje zaposlenih ter delovni in 
raziskovalni pogoji in orodja na najvišji 
možni ravni;

Or. fi

Predlog spremembe 19
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva, naj se na delovnih mestih
spodbuja pozitivno vzdušje in sistem 
nagrajevanja po uspešnosti, kar bo 
omogočilo, da se bodo v celoti izkoristile 
izkušnje in ustvarjalnost vseh zaposlenih, 
s tem pa se bodo racionalizirale delovne 
metode in proizvodni postopki ter 
povečala učinkovitost opreme;

Or. fi

Predlog spremembe 20
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja pomen sektorskega socialnega 
dialoga pri preusmerjanju evropske 
industrije s poudarkom na razvoju
družbene odgovornosti podjetij in socialne 
oznake, ki bo zasnovana na skupnih 
merilih, da bi delavce vključili v 
prihodnost njihovih podjetij ter omogočili 
razvoj prožne varnosti;

3. poudarja pomen sektorskega socialnega 
dialoga pri preusmerjanju evropske
industrije s spodbujanjem družbene 
odgovornosti podjetij ter njeno podporo 
prek zakonodajnih pobud, da bi delavce
dejavno vključili v prihodnost njihovih 
podjetij ter omogočili razvoj prožne 
varnosti;

Or. de

Predlog spremembe 21
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja pomen sektorskega socialnega 
dialoga pri preusmerjanju evropske 
industrije s poudarkom na razvoju 
družbene odgovornosti podjetij in socialne 
oznake, ki bo zasnovana na skupnih 
merilih, da bi delavce vključili v 
prihodnost njihovih podjetij ter omogočili 
razvoj prožne varnosti;

3. poudarja pomen sektorskega socialnega 
dialoga pri preusmerjanju evropske 
industrije s poudarkom na razvoju 
družbene odgovornosti podjetij in socialne 
oznake, ki bo zasnovana na skupnih 
merilih, da bi delavce in njihove 
predstavnike vključili v prihodnost 
njihovih podjetij ter omogočili razvoj 
uravnotežene prožne varnosti, ki bo 
podpirala ustvarjanje dostojnih, 
trajnostnih in kakovostnih delovnih mest;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja pomen sektorskega socialnega 
dialoga pri preusmerjanju evropske 
industrije s poudarkom na razvoju 
družbene odgovornosti podjetij in socialne 
oznake, ki bo zasnovana na skupnih 
merilih, da bi delavce vključili v 
prihodnost njihovih podjetij ter omogočili 
razvoj prožne varnosti;

3. poudarja pomen sektorskega socialnega 
dialoga pri preusmerjanju evropske 
industrije s poudarkom na razvoju 
družbene odgovornosti podjetij in socialne 
oznake, ki bo zasnovana na skupnih 
merilih, da bi delavce vključili v 
prihodnost njihovih podjetij ter omogočili 
razvoj prožne varnosti, ki bo imela 
uravnotežena oba svoja vidika;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja pomen sektorskega socialnega 
dialoga pri preusmerjanju evropske 
industrije s poudarkom na razvoju 
družbene odgovornosti podjetij in socialne 
oznake, ki bo zasnovana na skupnih 
merilih, da bi delavce vključili v 
prihodnost njihovih podjetij ter omogočili 
razvoj prožne varnosti;

3. poudarja pomen sektorskega socialnega 
dialoga pri preusmerjanju evropske 
industrije s poudarkom na razvoju 
družbene odgovornosti podjetij in socialne 
oznake, ki bo zasnovana na skupnih 
merilih, da bi delavce vključili v 
prihodnost njihovih podjetij ter omogočili 
razvoj prožne varnosti; poudarja potrebo 
po krepitvi pravice delavcev in njihovih 
predstavnikov do obveščanja, 
posvetovanja in soodločanja, zlasti pri 
prestrukturiranju podjetij;  opozarja zlasti 
na resolucijo Evropskega parlamenta z 
dne 15. januarja 2013 s priporočili 
Komisiji o obveščanju zaposlenih in 
posvetovanju z njimi ter predvidevanju in 
upravljanju prestrukturiranja 
(2012/2061(INI));

Or. de
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Predlog spremembe 24
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da bi lahko z oblikovanjem 
lastnih sredstev v evropskem proračunu 
spodbudili ponovno industrializacijo 
Evrope;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da ima pri ponovni 
industrializaciji družbeno odgovorno 
upravljanje prestrukturiranja pomembno 
vlogo pri predvidevanju in upravljanju 
sprememb v sektorjih, kot je poudarjeno v 
resoluciji Evropskega parlamenta z dne 
15. januarja 2013;

Or. fr

Predlog spremembe 26
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj v skladu s členom 
225 Pogodbe in po posvetovanju s 
socialnimi partnerji čim prej pripravi 
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predlog za zakonodajni akt o obveščanju 
delavcev in posvetovanju z njimi ter 
predvidevanju in upravljanju 
prestrukturiranja, ki bo sledil podrobnim 
priporočilom iz poročila Alejandra 
Cercasa;

Or. en

Predlog spremembe 27
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da je nujno sprejeti ukrepe za 
nastanek in podporo inovativnim 
industrijam, kot so na primer lažji dostop 
malih in srednjih podjetij do financiranja, 
zmanjšanje davčnih in upravnih bremen 
ter izkoriščanje možnosti, ki jih ponuja 
enotni digitalni trg;

4. opozarja, da je nujno sprejeti ukrepe za 
nastanek in podporo inovativnim in 
ekološkim industrijam, kot so na primer 
lažji dostop malih in srednjih podjetij do 
financiranja, uravnoteženje davčnega 
bremena, ki je prepogosto večje za mala in 
srednja podjetja kot za podružnice velikih 
večnacionalnih podjetij, okoljsko 
obdavčenje, ki daje spodbude, podpora 
lokalni obrti in izkoriščanje možnosti, ki 
jih ponuja enotni digitalni trg;

Or. fr

Predlog spremembe 28
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da je nujno sprejeti ukrepe za 
nastanek in podporo inovativnim 
industrijam, kot so na primer lažji dostop 
malih in srednjih podjetij do financiranja, 
zmanjšanje davčnih in upravnih bremen

4. opozarja, da je nujno sprejeti ukrepe za 
nastanek in podporo inovativnim 
industrijam, kot so na primer lažji dostop 
malih in srednjih podjetij do financiranja 
ter izkoriščanje možnosti, ki jih ponuja 
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ter izkoriščanje možnosti, ki jih ponuja 
enotni digitalni trg;

enotni digitalni trg;

Or. de

Predlog spremembe 29
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da je nujno sprejeti ukrepe za 
nastanek in podporo inovativnim 
industrijam, kot so na primer lažji dostop 
malih in srednjih podjetij do financiranja, 
zmanjšanje davčnih in upravnih bremen
ter izkoriščanje možnosti, ki jih ponuja 
enotni digitalni trg;

4. opozarja, da je nujno sprejeti ukrepe za 
nastanek in podporo inovativnim 
industrijam, kot so na primer lažji dostop 
malih in srednjih podjetij do financiranja 
ter izkoriščanje možnosti, ki jih ponuja 
enotni digitalni trg;

Or. de

Predlog spremembe 30
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da je nujno sprejeti ukrepe za 
nastanek in podporo inovativnim 
industrijam, kot so na primer lažji dostop 
malih in srednjih podjetij do financiranja, 
zmanjšanje davčnih in upravnih bremen 
ter izkoriščanje možnosti, ki jih ponuja 
enotni digitalni trg;

4. opozarja, da je nujno sprejeti ukrepe za 
nastanek in podporo inovativnim 
industrijam, kot so na primer lažji dostop 
malih in srednjih podjetij do financiranja in 
izkoriščanje možnosti, ki jih ponuja enotni 
digitalni trg;

Or. fr

Predlog spremembe 31
Sari Essayah
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da je nujno sprejeti ukrepe za 
nastanek in podporo inovativnim 
industrijam, kot so na primer lažji dostop 
malih in srednjih podjetij do financiranja, 
zmanjšanje davčnih in upravnih bremen ter 
izkoriščanje možnosti, ki jih ponuja enotni 
digitalni trg;

4. opozarja, da je nujno sprejeti ukrepe za 
nastanek in podporo inovativnim 
industrijam, kot so na primer lažji dostop 
malih in srednjih podjetij do financiranja, 
zmanjšanje davčnih in upravnih bremen, ki 
so jim naložena, sodelovanje med podjetji, 
izobraževalnimi ustanovami in 
raziskovalnimi laboratoriji ter izkoriščanje 
možnosti, ki jih ponuja enotni digitalni trg;

Or. fi

Predlog spremembe 32
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da bi bilo treba predvsem 
mala in srednja podjetja in klasične 
proizvodne panoge, vključno z energetsko 
intenzivnimi, podpreti pri razvoju 
trajnostnih poslovnih modelov in 
spodbuditi inovacije, ki izboljšujejo 
učinkovito rabo virov;

Or. en

Predlog spremembe 33
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. priporoča boljšo uporabo programa za 
podjetništvo in inovativnost (EIP) in 
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programa za konkurenčnost podjetij ter 
mala in srednja podjetja (COSME); 

Or. fr

Predlog spremembe 34
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. predlaga večjo skladnost med našo 
trgovinsko, konkurenčno in industrijsko 
politiko, da bi malim in srednjim 
podjetjem pomagali delovati zunaj njihove 
države izvora in spodbujali njihov dostop 
do trgov;

Or. fr

Predlog spremembe 35
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. opozarja na pomembnost in obseg 
zahteve po upoštevanju socialnih 
standardov pri obsežnejših postopkih za 
oddajo javnih naročil;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. predlaga oblikovanje informacijskih 
centrov, da bi podjetnikom predstavili 
prednosti, ki bi jih imeli od tega, da 
ohranijo svojo gospodarsko dejavnost v 
Evropi ali jo tja preselijo, ter da bi razširili 
uporabo portala EURES, s pomočjo 
katerega bi mladim evropskim iskalcem
zaposlitve omogočili, da izkoristijo svoje 
sposobnosti, ter preprečili odklone, 
povezane z izvajanjem direktive o 
storitvah, in porast socialnega dampinga.

6. poudarja, da je treba podjetnikom 
predstavili prednosti, ki jih ima ohranitev 
gospodarske dejavnosti v Evropi ali
preselitev v Evropo; predlaga čim boljši 
izkoristek portala EURES, da bi izkoristili 
spretnosti mladih iskalcev zaposlitve v 
Evropi, ter poziva države članice, naj 
izboljšajo izvajanje direktive o storitvah in 
odpravijo socialni damping.

Or. en

Predlog spremembe 37
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. predlaga oblikovanje informacijskih 
centrov, da bi podjetnikom predstavili 
prednosti, ki bi jih imeli od tega, da 
ohranijo svojo gospodarsko dejavnost v 
Evropi ali jo tja preselijo, ter da bi razširili 
uporabo portala EURES, s pomočjo 
katerega bi mladim evropskim iskalcem 
zaposlitve omogočili, da izkoristijo svoje 
sposobnosti, ter preprečili odklone, 
povezane z izvajanjem direktive o 
storitvah, in porast socialnega dampinga.

6. predlaga oblikovanje informacijskih 
centrov, da bi podjetnikom predstavili 
prednosti, ki jih ima ohranitev 
gospodarske dejavnosti v Evropi ali
preselitev v Evropo; meni, da nov 
poudarek na kratkih dobavnih verigah 
ustvarja nove priložnosti za podjetja EU v 
nišni proizvodnji in s tem povečuje lokalni 
potencial za rast; ugotavlja, da krajše 
dobavne verige pomenijo lokalne vire 
proizvodov in večjo učinkovitost 
proizvodnega sektorja, obenem pa 
ustvarjajo lokalne priložnosti za 
zaposlovanje; meni, da je lokalno 
pomanjkanje spretnosti velik izziv in 
poudarja, da je treba EURES kar 
najučinkoviteje uporabiti za izkoristek 
spretnosti mladih iskalcev zaposlitve v 
Evropi, kar bi pomenilo boljše izvajanje
direktive o storitvah in lažjo mobilnost 
delavcev, obenem pa bi se zmanjšalo 
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tveganje socialnega dampinga.

Or. en

Predlog spremembe 38
Karima Delli

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. predlaga oblikovanje informacijskih 
centrov, da bi podjetnikom predstavili 
prednosti, ki bi jih imeli od tega, da 
ohranijo svojo gospodarsko dejavnost v 
Evropi ali jo tja preselijo, ter da bi razširili 
uporabo portala EURES, s pomočjo 
katerega bi mladim evropskim iskalcem 
zaposlitve omogočili, da izkoristijo svoje 
sposobnosti, ter preprečili odklone, 
povezane z izvajanjem direktive o 
storitvah, in porast socialnega dampinga.

6. predlaga, da se uporabijo vsi 
razpoložljivi finančni in zakonodajni 
instrumenti za spodbujanje selitve 
gospodarstva, in poziva k oblikovanju
informacijskih centrov, da bi podjetnikom 
predstavili prednosti, ki bi jih imeli od 
tega, da ohranijo svojo gospodarsko 
dejavnost v Evropi ali jo tja preselijo, ter 
da bi razširili uporabo portala EURES, s 
pomočjo katerega bi mladim evropskim 
iskalcem zaposlitve omogočili, da 
izkoristijo svoje sposobnosti, ter preprečili 
odklone, povezane z izvajanjem direktive o 
storitvah, in porast socialnega dampinga.

Or. fr

Predlog spremembe 39
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. predlaga, da Komisija za posamezne 
sektorje natančno preuči dodano vrednost 
evropske industrijske proizvodnje v 
svetovnih proizvodnih verigah, da bi 
ugotovili, kako so različni industrijski 
sektorji prisotni v naših različnih državah 
članicah, in da učinkoviteje oblikuje 
skupno strategijo za zaščito evropskih 
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industrijskih interesov;

Or. fr

Predlog spremembe 40
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. predlaga, da Komisija oceni, v kolikšni 
meri je dejstvo, da skupina, ki je med 
vodilnimi na svetu, noče prepustiti 
lokacije, za katero se je odločila, da jo bo 
zaprla, drugi skupini, ki bi jo lahko 
prevzela, ali drugemu javnemu subjektu 
za začasno opravljanje javnih dejavnosti, 
v skladu z evropskim konkurenčnim 
pravom;

Or. fr

Predlog spremembe 41
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. poudarja, da mora Unija varovati 
svoje industrijske interese v trgovinskih 
odnosih, tako pri oblikovanju trgovinskih 
sporazumov ali zakonodaje o dostopu 
podjetij tretjih držav do javnih trgov kot 
pri vse preredki uporabi orodij za varstvo 
pred nelojalno konkurenco tretjih držav;

Or. fr



PE516.656v01-00 22/22 AM\943939SL.doc

SL

Predlog spremembe 42
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 6 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6d. priporoča, da Komisija in države 
članice vzpostavijo mehanizme za 
izvajanje evropske industrijske politike, ki 
ne bi bila oslabljena zaradi konkurence 
med državami članicami, kakršna obstaja 
danes; zato priporoča večje zbliževanje 
nacionalnih socialnih standardov in 
davčno harmonizacijo;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 6 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6e. poziva države članice, naj pri 
morebitnih spremembah Pogodb 
oblikujejo skupno industrijsko politiko, 
katere cilji in sredstva bodo primerljivi s 
skupno kmetijsko politiko – to pa zajema 
resnično nadnacionalno posvetovanje o 
skupni strategiji, pomembna finančna 
sredstva in instrumente za ureditev trgov, 
ki jih imajo druga velika trgovinska 
območja po svetu, na primer denarni 
instrument ali pravila o državni pomoči, 
prilagojena potrebam naša industrije –, in 
hkrati spoštujejo mednarodno pravo;

Or. fr


