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Predlog spremembe 1
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je treba za trgovinsko politiko 
EU v večstranskem okviru STO ter v 
okviru preglednega in urejenega trga 
vzpostaviti učinkovite proizvodne temelje, 
ki bodo podprti z ustreznimi sektorskimi 
politikami ter ki bodo namenjeni rasti in 
trajnostnemu razvoju;

1. meni, da je treba za trgovinsko politiko 
EU v večstranskem okviru STO ter v 
okviru preglednega in urejenega trga 
vzpostaviti proizvodne temelje, ki bodo 
podprti z ustreznimi sektorskimi politikami 
ter ki bodo namenjeni ekološko trajnostni 
rasti, razvoju, naložbam v okolju prijazno 
proizvodnjo in inovacije ter ustvarjanje 
dostojnih in sindikalno organiziranih 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 2
Jan Zahradil

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je treba za trgovinsko politiko 
EU v večstranskem okviru STO ter v 
okviru preglednega in urejenega trga 
vzpostaviti učinkovite proizvodne temelje, 
ki bodo podprti z ustreznimi sektorskimi 
politikami ter ki bodo namenjeni rasti in 
trajnostnemu razvoju;

1. meni, da je treba za trgovinsko politiko 
EU v večstranskem okviru STO ter v 
okviru preglednega in učinkovito 
urejenega trga vzpostaviti učinkovite 
proizvodne temelje, ki bodo podprti z 
ustreznimi sektorskimi politikami ter ki 
bodo namenjeni rasti in trajnostnemu 
razvoju;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je prepričan, da je inovativna in 
kakovostna industrijska dejavnost bistvena 
za trgovinsko politiko in konkurenčnost 
EU v skladu s strategijo EU 2020 ter kot 
odgovor na gospodarsko in finančni krizo, 
da bi se znižali brezposelnost in dolgovi 
držav članic, pravičnejše razdelilo 
bogastvo in zaščitil evropski socialni 
model;

2. je prepričan, da je inovativna in 
kakovostna industrijska dejavnost bistvena 
za trgovinsko politiko EU in njen odgovor 
na gospodarsko in finančno krizo, da bi se 
zaustavilo notranje razvrednotenje in 
zmanjšala brezposelnost, dosegla 
enakopravna porazdelitev bogastva in 
zaščitil evropski socialni model;

Or. en

Predlog spremembe 4
Jan Zahradil

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je prepričan, da je inovativna in 
kakovostna industrijska dejavnost bistvena 
za trgovinsko politiko in konkurenčnost 
EU v skladu s strategijo EU 2020 ter kot 
odgovor na gospodarsko in finančni krizo, 
da bi se znižali brezposelnost in dolgovi 
držav članic, pravičnejše razdelilo 
bogastvo in zaščitil evropski socialni 
model;

2. je prepričan, da je inovativna in 
kakovostna industrijska dejavnost bistvena 
za trgovinsko politiko in konkurenčnost 
EU v skladu s strategijo EU 2020 ter kot 
odgovor na gospodarsko in finančno krizo, 
da bi se znižali brezposelnost in dolgovi 
držav članic, razdelilo bogastvo po 
zaslugah in načelu solidarnosti ter zaščitil 
evropski socialni model v skladu z 
načelom subsidiarnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Daniel Caspary

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je prepričan, da je inovativna in 
kakovostna industrijska dejavnost bistvena 
za trgovinsko politiko in konkurenčnost 
EU v skladu s strategijo EU 2020 ter kot 
odgovor na gospodarsko in finančni krizo, 
da bi se znižali brezposelnost in dolgovi 
držav članic, pravičnejše razdelilo 
bogastvo in zaščitil evropski socialni 
model;

2. je prepričan, da je inovativna in 
kakovostna industrijska dejavnost bistvena 
za trgovinsko politiko in konkurenčnost 
EU v skladu s strategijo EU 2020 ter kot 
odgovor na gospodarsko in finančni krizo, 
njen cilj pa bi moral biti, da bi se znižali 
brezposelnost in dolgovi držav članic, 
pravičnejše razdelilo bogastvo in zaščitil 
evropski socialni model;

Or. de

Predlog spremembe 6
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da se morajo industrijske politike 
EU osredotočiti zlasti na podporo 
proizvodnje, ki temelji na okoljsko 
primerni zasnovi, na zaščito intelektualne 
pravice, krepitev materialnega stanja 
malih in srednjih podjetij, na njihovo 
internacionalizacijo, liberalizacijo 
zaščitenih trgov, stabilizacijo 
menjalniških tečajev, pravno varnost v 
tujini ter na boj proti nelojalni 
konkurenci in ponarejanju;

3. meni, da se morajo industrijske politike 
EU osredotočiti zlasti na podporo 
proizvodnje, ki temelji na okoljsko 
primerni zasnovi, varstvo sindikatov, 
delavcev in človekovih pravic ter 
ohranjanje zdravja, varnosti in socialnih 
standardov;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Daniel Caspary

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da se morajo industrijske politike 
EU osredotočiti zlasti na podporo 
proizvodnje, ki temelji na okoljsko 
primerni zasnovi, na zaščito intelektualne 
pravice, krepitev materialnega stanja malih 
in srednjih podjetij, na njihovo 
internacionalizacijo, liberalizacijo 
zaščitenih trgov, stabilizacijo menjalniških 
tečajev, pravno varnost v tujini ter na boj 
proti nelojalni konkurenci in ponarejanju;

3. meni, da se morajo industrijske politike 
EU osredotočiti zlasti na podporo 
proizvodnje, ki temelji na okoljsko 
primerni zasnovi, na zaščito intelektualne
pravice, krepitev materialnega stanja malih 
in srednjih podjetij in možnosti 
financiranja zanje, na njihovo 
internacionalizacijo, liberalizacijo 
zaščitenih trgov, stabilizacijo menjalniških 
tečajev, pravno varnost v tujini ter na boj 
proti nelojalni konkurenci, izkrivljanju 
konkurence in ponarejanju;

Or. de

Predlog spremembe 8
Jan Zahradil

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da se morajo industrijske politike 
EU osredotočiti zlasti na podporo 
proizvodnje, ki temelji na okoljsko 
primerni zasnovi, na zaščito intelektualne 
pravice, krepitev materialnega stanja malih 
in srednjih podjetij, na njihovo 
internacionalizacijo, liberalizacijo 
zaščitenih trgov, stabilizacijo menjalniških 
tečajev, pravno varnost v tujini ter na boj 
proti nelojalni konkurenci in ponarejanju;

3. meni, da se morajo industrijske politike 
EU osredotočiti zlasti na podporo 
varčevanja z energijo in nizkoogljične 
proizvodnje, na zaščito intelektualne 
pravice, krepitev materialnega stanja malih 
in srednjih podjetij, na njihovo 
internacionalizacijo, liberalizacijo 
zaščitenih trgov, stabilizacijo menjalniških 
tečajev, spodbujanje pravne varnosti 
evropskih podjetij v tujini ter na boj proti 
nelojalni konkurenci in ponarejanju;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bo oživljanje gospodarstva, ki 
ga bo EU spodbudila s svojimi sklepi in v 
sodelovanju z državami članicami, 
omogočilo nove možnosti za evropska 
podjetja, ki vedno bolj konkurirajo na 
svetovnih, odprtih in preglednih trgih;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 10
Jan Zahradil

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da bo oživljanje gospodarstva, ki 
ga bo EU spodbudila s svojimi sklepi in v 
sodelovanju z državami članicami,
omogočilo nove možnosti za evropska 
podjetja, ki vedno bolj konkurirajo na 
svetovnih, odprtih in preglednih trgih;

4. meni, da bo oživljanje gospodarstva, ki 
ga bodo EU in države članice skupaj z 
znaki okrevanja svetovnega gospodarstva
spodbudile s svojimi sklepi, omogočilo 
nove možnosti za evropska podjetja, ki 
vedno bolj konkurirajo na svetovnih, 
odprtih in preglednih trgih;

Or. en

Predlog spremembe 11
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 4a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. priznava, da je gospodarska in 
finančna kriza povzročila povečanje 
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brezposelnosti, zlasti med mladimi;
vztraja, da razprava o zvišanju 
upokojitvene starosti v javnem in 
zasebnem sektorju ne prispeva k 
trajnostni industrijski politiki v interesu 
delovnega prebivalstva;

Or. en

Predlog spremembe 12
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 4b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, kako pomembno je 
mednarodno sindikalno gibanje pri 
oblikovanju delavcem prijazne 
industrijske politike za obdobje 
globalizacije; je seznanjen s pritiski, ki se 
izvajajo na sindikalna gibanja zaradi 
povečane konkurence v globaliziranem 
svetu; poziva, naj običajna sindikalna 
gibanja na mednarodnem prizorišču bolj 
sodelujejo ter naj se priporočila 
sindikalnih gibanj vključijo v nove 
„Industrijske izzive za obdobje 
globalizacije“, da bi bili kos izzivom 
prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 13
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 4c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. je seznanjen s stalno pretnjo izgube 
delovnega mesta zaradi selitve proizvodnje 
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v države, kjer so plače nizke; poziva k 
nacionalizaciji pod demokratičnim 
delavskim nadzorom podjetij, ki grozijo s 
selitvijo proizvodnje, da bi preprečili 
deindustrializacijo, povečali zaposlenost 
in posledični upad kupne moči; 

Or. en

Predlog spremembe 14
Gianluca Susta, Kader Arif

Osnutek mnenja
Odstavek 5a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da je zunanja konkurenca 
bistvena za Evropsko unijo in da temelji 
na pošteni konkurenci med domačimi in 
zunanjimi proizvajalci; zato je prepričan, 
da je treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi 
zagotovili, da evropskih podjetij ne bi 
ogrožalo nepošteno ravnanje; poudarja 
pomen sistema učinkovite trgovinske 
zaščite in opozarja, da je treba za države, 
ki ne spoštujejo mednarodnih pravil 
trgovanja ali sporazumov z Evropsko 
unijo o prosti trgovini, po potrebi 
uporabljati instrumente trgovinske 
zaščite.

Or. it

Predlog spremembe 15
Gianluca Susta, Kader Arif

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da je treba pri pogajanjih o 
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prihodnjih trgovinskih sporazumih braniti 
interese EU, da bi zaščitili industrijo in 
zaposlovanje, ter poziva, naj bodo ti 
sporazumi pripravljeni kot del industrijske 
strategije, temelječe na pošteni 
konkurenci; meni tudi, da bi morala 
vključitev pravno obvezujočih klavzul o
socialnih in okoljskih standardih v 
trgovinske sporazume postati običajna 
praksa.

Or. fr

Predlog spremembe 16
Cristiana Muscardini 

Osnutek mnenja
Odstavek 5a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni tudi, da bi bilo treba v smernicah 
EU za industrijsko politiko ustrezno 
upoštevati bolj usklajen carinski nadzor 
kot pomembno sredstvo boja proti 
ponarejanju in varstva evropskih 
potrošnikov; meni, da bi morala 
industrijska politika zagotoviti tudi 
usklajene sisteme za pobiranje carin v 
državah na mejah EU, da bi preprečili 
neenakosti in ne bi škodovali interesom 
uvoznikov ter razvoju industrijske 
strukture EU.

Or. it

Predlog spremembe 17
Cristiana Muscardini 

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. meni, da bi morala industrijska 
politika EU zagotoviti spoštovanje 
vzajemnosti pravil trgovanja, da bi 
zaščitila evropska podjetja, ter tržnih 
pravil, ki zadevajo gospodarske partnerje 
EU in konkurente.

Or. it


