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Predlog spremembe 1
Damien Abad, António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi morala industrijska 
politika EU temeljiti na socialnem tržnem 
gospodarstvu, njen cilj pa bi moral biti 
zmanjšanje transakcijskih stroškov za 
konkurenčno in trajnostno industrijo v 
Evropi, s čimer bi omogočili učinkovito 
dodelitev sredstev prek trgov; zato meni, 
da je treba preprečiti zavezujoče 
količinske cilje za industrijo ali javna 
naročila;

1. poudarja, da bi morala vsaka 
ambiciozno zastavljena industrijska 
politika EU temeljiti na socialnem tržnem 
gospodarstvu in močnem notranjem trgu 
tako znotraj meja Evropske unije kot v 
njeni zunanji razsežnosti; ob tem meni, da 
je bistveno odzvati se na priložnosti in 
izzive globalizacije prek vseh 
instrumentov industrijske politike skupaj 
(na primer prek politike raziskav in 
razvoja, regionalne in kohezijske politike, 
politike konkurence, trgovinske politike in 
pametnih predpisov);

Or. fr

Predlog spremembe 2
Damien Abad, António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da bi morala evropska 
industrijska politika temeljiti tudi na 
konkretnih projektih, na primer 
evropskem programu za spremljanje 
zemlje (GMES), projektu Galileo ali ITER 
(mednarodni termonuklearni poskusni 
reaktor), od katerih bi imela naša podjetja 
in državljani dejanske koristi;

Or. fr



PE454.466v01-00 4/16 AM\850420SL.doc

SL

Predlog spremembe 3
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi morala pri 
oblikovanju in izvajanju industrijske 
politike v EU obstajati samodejna 
funkcija, ki bi poskrbela za upoštevanje 
pogojev in namembnega kraja za 
odlaganje industrijskih odpadkov,zlasti 
strupenih, s čimer bi zagotovili, da 
industrijski odpadki ne bi postali okoljska, 
gospodarska ali socialna obremenitev za 
skupnosti v EU in v tretjih državah;

Or. en

Predlog spremembe 4
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je za konkurenčnost 
evropske industrije bistvena dokončna
vzpostavitev notranjega trga; poziva 
Komisijo, naj v okviru prihodnjega akta o 
enotnem trgu določi obseg za uskladitev 
izboljšanja učinkovitosti in izboljšanje 
vodenja;

2. ugotavlja, da je za konkurenčnost in rast 
evropske industrije bistvena dokončna 
vzpostavitev notranjega trga; poudarja, da 
evropska industrija potrebuje ustrezen 
okvir za oblikovanje in razvoj ponudb na 
evropski ravni, in pri tem pozdravlja 
predloge v aktu o enotnem trgu; v zvezi s 
tem poziva Komisijo, naj v okviru akta o 
enotnem trgu določi obseg za uskladitev 
izboljšanja učinkovitosti in izboljšanje 
vodenja, zlasti na področju DDV, pravic 
intelektualne lastnine in patenta EU, 
svetovne standardizacije, označevanja in 
posebnih sektorskih standardov;

Or. fr
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Predlog spremembe 5
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. spodbuja države članice, naj 
prevzamejo bolj proaktivno vlogo pri 
upravljanju enotnega trga, tako da 
izboljšajo sodelovanje med nacionalnimi 
organi in okrepijo prenos, uporabo in 
izvrševanje pravil enotnega trga na 
terenu; poziva države članice, naj z 
dodatnimi ukrepi, kot je učinkovitejše e-
upravljanje, zmanjšajo transakcijske 
stroške;

Or. en

Predlog spremembe 6
Philippe Juvin, Damien Abad

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja gospodarski pomen malih, 
srednjih in obrtnih podjetij v evropski 
industrijski mreži; zato vztraja, da je treba 
načelu „misli najprej na male“, ki ga 
spodbuja Akt za mala podjetja, nameniti 
osrednje mesto v novi industrijski politiki 
EU, s čimer bi zagotovili, da bi se pri 
oblikovanju in delovanju teh podjetij 
upoštevale njihove posebnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da morajo javni organi 
podpirati razvoj ključnih tehnologij in da 
je treba pospešiti razvoj standardov kot 
ključnih za ohranjanje industrijske 
konkurenčnosti EU in spodbujanje nove 
rasti, zlasti razvoja standardov za 
spodbujanje inovacij v zvezi s 
porajajočimi se okoljskimi in družbenimi 
izzivi;

Or. en

Predlog spremembe 8
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. trdi, da je učinkovit nadzor celotnega 
notranjega trga bistven za varstvo 
evropske industrije pred nelojalno 
konkurenco; spodbuja Komisijo, naj 
predstavi ambiciozno zastavljene predloge 
za spremembo sedanjega sistema nadzora 
trga, okrepi vlogo EU pri usklajevanju 
nacionalnih trgov in carinskih organov 
ter zagotovi, da bodo v vseh državah 
članicah na voljo ustrezna sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 9
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj podaljša in 
nadaljuje s strategijo boljše zakonodaje, ob 

3. poziva Komisijo, naj nadaljuje s 
strategijo boljše zakonodaje, na primer z 
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upoštevanju posebnih potreb malih in 
srednjih podjetij; izjavlja, da mora biti t.i. 
preverjanje konkurenčnosti vključeno v 
oceno učinka prihodnjih zakonodajnih 
predlogov;

oblikovanjem sistemov „vse na enem 
mestu“ in spodbujanjem čezmejnih rešitev 
elektronske uprave, ob upoštevanju 
posebnih potreb malih in srednjih podjetij; 
izjavlja, da mora biti t.i. preverjanje 
konkurenčnosti vključeno v oceno učinka 
prihodnjih zakonodajnih predlogov;

Or. fr

Predlog spremembe 10
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj podaljša in 
nadaljuje s strategijo boljše zakonodaje, ob 
upoštevanju posebnih potreb malih in 
srednjih podjetij; izjavlja, da mora biti t.i. 
preverjanje konkurenčnosti vključeno v 
oceno učinka prihodnjih zakonodajnih 
predlogov;

3. poziva Komisijo, naj podaljša in 
nadaljuje s strategijo boljše zakonodaje ob 
upoštevanju posebnih potreb malih in 
srednjih podjetij; izjavlja, da bi morala v 
svoji oceni učinka pripisati večji pomen 
vplivu nove zakonodaje na konkurenčnost 
industrije, pregledati veljavno zakonodajo 
in jo razveljaviti, če se izkaže, da škodi 
konkurenčnosti;

Or. en

Predlog spremembe 11
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da mora evropska 
industrijska politika upoštevati celotno 
dobavno verigo, ki večinoma temelji na 
malih in srednjih podjetjih; poziva 
Komisijo in države članice, naj podaljšajo 
in izboljšajo pobude, kot je mreža 
Enterprise Europe Network, da bi se mala 
in srednja podjetja bolje seznanila z 
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morebitnimi koristmi čezmejnega 
sodelovanja ter povečalo število malih in 
srednjih podjetjih, ki bi imelo koristi od 
podpore pri dostopu do novih trgov, 
pridobitvi nove tehnologije in zagotovitvi 
financiranja ali sredstev EU;

Or. en

Predlog spremembe 12
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. opozarja, da je evropski sistem 
standardizacije uspešno prispeval k 
vzpostavitvi notranjega trga; kljub temu 
poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe za 
nadaljnje izboljšanje kakovosti evropskih 
standardov in pospešitev postopkov 
standardizacije, da bi se zagotovil hitrejši 
prenos novih tehnologij v inovativne 
proizvode, ki jih je mogoče prodajati na 
celotnem notranjem trgu; ugotavlja, da bi 
morali pri nadaljnjih izboljšavah ohraniti 
postopke določanja standardov blizu trgov 
ter okrepiti sodelovanje in dostop malih in 
srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 13
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. ugotavlja, da lahko predtržna javna 
naročila dajo odločilen začetni zagon 
novim trgom za inovativne in okolju 
prijazne tehnologije, hkrati pa izboljšajo 
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kakovost in učinkovitost javnih storitev;
poziva Komisijo in države članice, naj 
bolje obveščajo javne organe o sedanjih 
možnostih za predtržna javna naročila;

Or. en

Predlog spremembe 14
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, naj v 
okviru inovacijam prijaznega in tehnološko 
nevtralnega okvira sprejmejo ključne 
tehnologije; spodbuja javne organe, naj na 
podlagi znanstvenih dokazov podprejo, da 
bo javnost sprejela nove tehnologije;

4. meni, da so inovacije temelj vsake 
industrijske politike; poziva Komisijo in 
države članice, naj v okviru inovacijam 
prijaznega in tehnološko nevtralnega 
okvira sprejmejo ključne tehnologije; pri 
tem meni, da imajo lahko javna naročila 
pomembno vlogo z večjim spodbujanjem 
inovacij in trajnostnih proizvodov, zlasti 
prek razvoja predtržnih javnih naročil, 
kjer je Evropska unija daleč za svojimi 
glavnimi konkurenti; spodbuja javne 
organe, naj na podlagi znanstvenih 
dokazov podprejo, da bo javnost sprejela 
nove tehnologije; meni, da je bistveno 
okrepiti človeški kapital, zlasti s 
sprejetjem ukrepov za preprečevanje bega 
možganov iz Evrope in s spodbujanjem 
ustanavljanja grozdov na inovativnih 
področjih, da bi zagotovili rast in 
industrijsko konkurenčnost v EU, zlasti 
prek javno-zasebnih partnerstev;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 4 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo in države članice, naj v 
okviru inovacijam prijaznega in tehnološko 
nevtralnega okvira sprejmejo ključne 
tehnologije; spodbuja javne organe, naj na 
podlagi znanstvenih dokazov podprejo, da 
bo javnost sprejela nove tehnologije;

4. poziva Komisijo in države članice, naj v 
okviru inovacijam prijaznega in tehnološko 
nevtralnega okvira sprejmejo ključne 
tehnologije, pri tam pa zagotovijo 
spoštovanje pravic intelektualne in 
industrijske lastnine; spodbuja javne 
organe, naj na podlagi znanstvenih 
dokazov podprejo, da bo javnost sprejela 
nove tehnologije;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Damien Abad, Jürgen Creutzmann, Philippe Juvin, Frank Engel, Catherine Soullie, 
Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je varstvo pravic 
intelektualne lastnine temeljno za zaščito 
evropskega znanja in spodbujanje 
inovacij v Uniji, pri čemer je treba zlasti 
okrepiti boj proti ponarejanju in zmanjšati 
stroške patentov v Evropi; v zvezi s tem 
poziva države članice in Komisijo, naj si 
še naprej prizadevajo, da bi čim prej 
oblikovale patent Evropske unije in 
ustrezen sistem za reševanje sporov ter da 
bi okrepile sredstva in usklajevanje med 
carinskimi organi in organi za nadzor 
trga, s čimer bi lažje odkrili vstop 
ponarejenih izdelkov na enotni trg;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Malcolm Harbour

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

4a. meni, da ne bi smeli podcenjevati 
pomembnosti javnih naročil za 
spodbujanje inovativne industrijske baze;
v zvezi s tem poziva države članice EU, naj 
raziščejo celotni potencial predtržnih 
javnih naročil kot gonila inovacij in kot 
orodja za izboljšanje sodelovanja malih in 
srednjih podjetij pri javnih naročilih, 
posledica česar bo opredelitev in 
učinkovito spodbujanje vodilnih trgov za 
evropska podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 18
Malcolm Harbour, Damien Abad

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. ugotavlja, da je vedno manjša 
razpoložljivost surovin (kot so neželezne 
kovine), s katero se spoprijemajo 
industrije EU z visoko dodano vrednostjo 
zaradi hitro rastočih pritiskov svetovnega 
povpraševanja gospodarstev v vzponu; 
poudarja, da bi bilo treba politiko EU o 
recikliranju surovin razviti kot prednostno 
in jo oblikovati tako, da bo podpirala 
industrijsko politiko EU, s tem da bo 
obravnavala težave, povezane z 
recikliranjem odpadkov in spodbujanjem 
čim večje ponovne uporabe odpadnih 
snovi; poziva Komisijo, naj prevzame 
vodilno vlogo pri razvoju novega 
organizacijskega modela za trajnostno 
proizvodnjo in upošteva ciklične postopke, 
ki že potekajo v mnogih sektorjih, na 
primer v proizvodnji izdelkov na osnovi 
aluminija;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Philippe Juvin, Damien Abad

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da je treba v evropskem 
sistemu standardizacije upoštevati 
posebnosti malih, srednjih in obrtnih 
podjetij, zlasti z zmanjšanjem stroškov 
dostopa do standardov, z njihovim 
širjenjem (objava povzetkov) ali s 
finančno podporo; poudarja, da morajo 
imeti nacionalni organi za standardizacijo 
bistveno vlogo pri spodbujanju in krepitvi 
udeležbe malih, srednjih in obrtnih 
podjetij v procesu standardizacije po 
načelu nacionalnih delegacij;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Damien Abad, Jürgen Creutzmann, Frank Engel, Catherine Soullie, Constance Le Grip, 
Malcolm Harbour

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da podjetja, zlasti mala in 
srednja, še vedno nimajo zadostnega 
dostopa do financiranja in da bi morala 
Evropska unija uvajati inovacije, da bi 
zagotovila ugodnejše okvirne pogoje za 
razvoj naložb v realno gospodarstvo;
meni, da je treba zaradi proračunske krize 
bolj kot kdaj koli prej preučiti nove 
možnosti financiranja, zlasti zmanjšanje 
razdrobljenosti trga tveganega kapitala, 
razvoj inovativnih javno-zasebnih 
partnerstev, na primer skupnih 
tehnoloških pobud, in okrepitev vloge 
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Evropske investicijske banke;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva države članice in Evropsko 
komisijo, naj si v primeru, da sporazuma 
na evropski ravni ne bi bilo mogoče 
doseči, z okrepljenim sodelovanjem še 
naprej prizadevajo za oblikovanje patenta 
Evropske unije, da bi omogočile razvoj 
konkurenčne in inovativne evropske 
industrijske politike;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Damien Abad, Philippe Juvin, Frank Engel

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. meni, da mora politika konkurence ob 
upoštevanju pravil notranjega trga 
zadovoljevati potrebe ambiciozno 
zastavljene industrijske politike;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 5 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so socialni partnerji 
najbolje usposobljeni za vodenje ustreznih 
prilagoditev po gospodarski krizi; 
ugotavlja, da mora biti posredovanje 
države v prestrukturiranju omejeno na 
zmanjševanje socialne stiske in 
prekvalifikacijo delovne sile, ter da je 
treba preprečiti razširitev skladov EU za 
prestrukturiranje;

5. poudarja, da so socialni partnerji 
najbolje usposobljeni za vodenje ustreznih 
prilagoditev po gospodarski krizi; 
ugotavlja, da mora biti posredovanje 
države v prestrukturiranju osredotočeno na 
zmanjševanje socialne stiske in 
prekvalifikacijo delovne sile ter na ukrepe 
za omejevanje selitve podjetij zunaj 
ozemlja EU;

Or. fr

Predlog spremembe 24
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da so socialni partnerji 
najbolje usposobljeni za vodenje ustreznih 
prilagoditev po gospodarski krizi; 
ugotavlja, da mora biti posredovanje 
države v prestrukturiranju omejeno na 
zmanjševanje socialne stiske in 
prekvalifikacijo delovne sile, ter da je 
treba preprečiti razširitev skladov EU za 
prestrukturiranje;

5. poudarja, da so socialni partnerji 
najbolje usposobljeni za vodenje ustreznih 
prilagoditev po gospodarski krizi in 
pozdravlja predlog, vključen v akt o 
enotnem trgu, o vzpostavitvi posvetovanj 
med socialnimi partnerji, da bi oblikovali 
evropski okvir za predhodno načrtovanje 
prestrukturiranja podjetij in tako 
učinkoviteje uporabili sredstva, 
namenjena prestrukturiranju;

Or. pt

Predlog spremembe 25
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. ponovno poudarja potrebo po hitrem 
napredku na področju medsebojne 
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povezave registrov evropskih podjetij kot 
načina za zagotovitev preglednosti in 
zanesljivosti informacij, ne le za 
proizvajalce, ampak tudi za potrošnike;

Or. pt

Predlog spremembe 26
Damien Abad, Frank Engel

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je evropska industrija 
vedno bolj odvisna od poslovnih storitev 
in da je treba pri tem posebno pozornost 
nameniti vsem členom proizvodne verige;
v zvezi s tem pozdravlja odločenost 
Komisije, da da tej soodvisnosti večji 
pomen;

Or. fr

Predlog spremembe 27
Damien Abad, Frank Engel, Constance Le Grip

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj evropski industriji 
zagotovi enake globalne pogoje v zvezi s 
predpisanimi zahtevami in dostopom do 
trga ter naj sestavi strategijo, s katero bo 
podprla internacionalizacijo malih in 
srednjih podjetij.

6. meni, da morajo v času globalizacije 
vse ambiciozno zastavljene gospodarske in 
socialne strategije EU vsebovati resnično 
zunanjo razsežnost; meni, da bi morala 
Evropa odločneje braniti svoje interese in 
vrednote v duhu vzajemnosti in skupnih 
koristi; ob tem poziva Komisijo, naj 
evropski industriji zagotovi enake globalne 
pogoje s spodbujanjem zbliževanja 
zakonodaj in večjega dostopa do trgov 
naših partnerjev, zlasti javnih naročil, ter 
naj sestavi strategijo, s katero bo podprla 
internacionalizacijo malih in srednjih 
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podjetij.

Or. fr
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj evropski industriji 
zagotovi enake globalne pogoje v zvezi s 
predpisanimi zahtevami in dostopom do 
trga ter naj sestavi strategijo, s katero bo 
podprla internacionalizacijo malih in 
srednjih podjetij.

6. poziva Komisijo, naj evropski industriji 
zagotovi enake globalne pogoje v zvezi s 
predpisanimi zahtevami in dostopom do 
trga; zato jo poziva, naj pri oblikovanju 
politik notranjega trga upošteva razmere 
na zunanjem trgu in pospešuje zbliževanje 
zakonodaj ter širše sprejetje mednarodnih 
standardov v svojih zunanjih politikah; 
poziva jo, naj sestavi strategijo, s katero bo 
podprla internacionalizacijo malih in 
srednjih podjetij.

Or. en
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António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. poudarja, da je treba zboljšati in 
olajšati dostop malih in srednjih podjetij 
do financiranja, ki je na voljo na 
finančnih trgih.

Or. pt


