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Predlog spremembe 1
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Naslov

Predlog resolucije Predlog spremembe

o ponovni industrializaciji Evrope za 
spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti

o spodbujanju konkurenčnosti v podporo 
trajnostni industriji

Or. fr

Predlog spremembe 2
Gaston Franco

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 
29. novembra 2012 o splošnem okoljskem 
akcijskem programu Unije do leta 2020 
„Dobro živeti ob upoštevanju omejitev 
našega planeta“,

Or. fr

Predlog spremembe 3
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 
31. julija 2012 z naslovom „Strategija za 
trajnostno konkurenčnost gradbenega 
sektorja in gradbenih podjetij“ 
(COM(2012)433),
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Or. en

Predlog spremembe 4
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju delovnega dokumenta 
služb Komisije z dne 26. septembra 2011 z 
naslovom „Competitiveness of the 
European High End Industries“
(Konkurenčnost evropskega sektorja 
luksuznih izdelkov) (SWD(2013)0286),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta 
služb Komisije z dne 26. septembra 2012 z 
naslovom „Competitiveness of the 
European High End Industries“
(Konkurenčnost evropskega sektorja 
luksuznih izdelkov) (SWD(2012)0286),

Or. en

Predlog spremembe 5
Henri Weber

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju delovnega dokumenta 
služb Komisije z dne 26. septembra 2011 z 
naslovom „Competitiveness of the 
European High End Industries“
(Konkurenčnost evropskega sektorja 
luksuznih izdelkov) (SWD(2013)0286),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta 
služb Komisije z dne 26. septembra 2012 z 
naslovom „Competitiveness of the 
European High End Industries“
(Konkurenčnost evropskega sektorja 
luksuznih izdelkov) (SWD(2012)0286),

Or. fr

Predlog spremembe 6
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 18
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju delovnega dokumenta 
služb Komisije z dne 26. septembra 2011 z 
naslovom „Competitiveness of the 
European High End Industries“
(Konkurenčnost evropskega sektorja 
luksuznih izdelkov) (SWD(2013)0286),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta 
služb Komisije z dne 26. septembra 2012 z 
naslovom „Competitiveness of the 
European High End Industries“
(Konkurenčnost evropskega sektorja 
luksuznih izdelkov) (SWD(2013)0286),

Or. en

Predlog spremembe 7
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju nadaljnjih ukrepov 
Komisije na podlagi posvetovanja „Top-
10“ z MSP o pravni ureditvi EU 
(COM(2013) 446 final),

Or. en

Predlog spremembe 8
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju mnenja Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. 
aprila 2013 z naslovom „Trajnostna 
konkurenčnost gradbenega 
sektorja“(CCMI/107),

Or. en
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Predlog spremembe 9
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju mnenja Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora z dne 
6. junija 2013 o vključevanju in udeležbi 
delavcev kot temelju dobrega upravljanja 
podjetij in uravnoteženih pristopov za 
izhod iz krize (2013/C 161/06),

Or. en

Predlog spremembe 10
Franck Proust, Tokia Saïfi, Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 28 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. 
novembra 2010 o človekovih pravicah ter 
socialnih in okoljskih standardih v 
mednarodnih trgovinskih sporazumih1,

Or. fr

Predlog spremembe 11
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0434.
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
2. julija 2013 o prispevku zadrug k izhodu 
iz krize1,

Or. en

Predlog spremembe 12
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 40 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. 
marca 2013 o energetskem načrtu za leto 
2050, prihodnosti z energijo2,

Or. en

Predlog spremembe 13
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 40 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
21. novembra 2012 o industrijskih, 
energetskih in drugih vidikih v zvezi s 
plinom in nafto iz skrilavca3,

Or. en

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0301.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0088.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0444.
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Predlog spremembe 14
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 40 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
21. novembra 2012 o vplivih črpanja plina 
in nafte iz skrilavca na okolje1,

Or. en

Predlog spremembe 15
Josefa Andrés Barea

Predlog resolucije
Uvodna izjava A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker ima industrijska politika močno 
socialno razsežnost, ki se dotika vseh 
ravni družbe;

Or. es

Predlog spremembe 16
Franck Proust

Predlog resolucije
Uvodna izjava A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker evropska industrija prestaja 
neprimerljivo krizo, srečuje pa se tudi z 
vrsto pomanjkljivosti, ki škodijo njeni 
konkurenčnosti;

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0443.
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Or. fr

Predlog spremembe 17
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Uvodna izjava A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker bodo imeli stroški energije za 
industrijo in naraščajoče razlike v cenah 
energije med Evropo in drugimi 
industrializiranimi državami (zlasti ZDA) 
čedalje večjo vlogo, če sedanje stanje ne 
bo ustrezno obravnavano;

Or. en

Predlog spremembe 18
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Uvodna izjava B (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker lahko do pričakovanega povečanja 
odhodkov za raziskave in razvoj pride le, 
če bodo zasebna podjetja lahko v ta 
namen namenila zadostna sredstva, ki jih 
ne bodo porabila za nepotrebne stroške, ki 
izhajajo iz obremenjujoče zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 19
Josefa Andrés Barea

Predlog resolucije
Uvodna izjava B (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker vzpostavljanje boljših splošnih 
pogojev za evropsko industrijsko politiko 
vključuje oblikovanje in pravilno 
delovanje notranjega trga EU v socialnem 
tržnem gospodarstvu;

Or. es

Predlog spremembe 20
Franck Proust

Predlog resolucije
Uvodna izjava B (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker bi morale države članice 
uporabljati metode prestrukturiranja 
industrije, ki so se izkazale za uspešne v 
Evropi in drugod po svetu;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Uvodna izjava C (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je Komisija poudarila, da lahko 
industrije EU znova postanejo privlačne 
zaradi pričakovanega zmanjšanja plačnih 
razlik v svetu;

Or. en
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Predlog spremembe 22
Josefa Andrés Barea

Predlog resolucije
Uvodna izjava C (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je treba nujno zagotoviti 
usklajenost energetske, podnebne, 
okoljske, industrijske in trgovinske 
politike EU, da bi lahko vzpostavili 
ravnovesje med cilji podnebne in 
okoljevarstvene politike ter cilji strategije 
RISE;

Or. es

Predlog spremembe 23
Franck Proust

Predlog resolucije
Uvodna izjava C (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so podatki, ki jih je predložila 
Komisija, ambiciozni, vendar pogojni, saj 
so povezani z več dejavniki, ki še niso bili 
ustrezno opredeljeni;

Or. fr

Predlog spremembe 24
Franck Proust

Predlog resolucije
Uvodna izjava D (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker mora biti prva prednostna naloga 
Evrope varstvo proizvodne osnove in 
strokovnega znanja, pri tem pa je treba 
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omogočiti industriji, da ponovno pridobi 
konkurenčnost na svetovni ravni;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker EU potrebuje strategijo za 
reševanje gospodarske in finančne krize 
ter za nov zagon gospodarske dinamike;

Or. en

Predlog spremembe 26
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker ima evropska industrija ključno 
vlogo pri rešitvi z te krize in je pomemben 
del te rešitve;

Or. en

Predlog spremembe 27
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker industrijski tekmeci Evrope že leta 
razvijajo odločne industrijske strategije;

Or. en

Predlog spremembe 28
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je Evropsko komisijo treba 
pohvaliti, ker se je s svojim sporočilom, 
katerega namen je organizacija 
industrijskega preobrata, lotila 
industrijske politike;

Or. en

Predlog spremembe 29
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava E (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker skupna prihodnost Evrope kot 
industrijske lokacije temelji na kampanji 
za modernizacijo, ki krepi inovacijska 
središča in odpravlja razvojne 
primanjkljaje industrijsko in strukturno 
šibkih regij;

Or. en
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Predlog spremembe 30
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava F (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker mora evropska industrijska politika 
poiskati pravo kombinacijo politik za 
izboljšanje okvirnega okolja ob 
upoštevanju različnih nacionalnih in 
regionalnih (vključno čezmejnih) 
gospodarskih in družbenih razmer in 
okoliščin; industrijska politika se mora 
izvajati na trgu, kjer vlada določa 
regulativni okvir, vendar ne posreduje 
neposredno pri izbiri zmagovalcev;

Or. en

Predlog spremembe 31
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava G (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker zmanjšana razpoložljivost posojil 
omejuje naložbe, kar ovira inovacije in 
sprejemanje novih učinkovitih tehnologij; 
industrijska politika v Evropi torej 
potrebuje trdno finančno zgradbo, ki 
spodbuja naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 32
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Uvodna izjava H (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker so v južni Evropi pogoji 
financiranja strožji in zahtevajo rešitve 
financiranja po meri;

Or. en

Predlog spremembe 33
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker mora pristop EU k industrijski 
politiki združevati konkurenčnost, trajnost 
in dostojno delo, da se lahko spopade z 
velikimi družbenimi izzivi;

Or. en

Predlog spremembe 34
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava J (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker se je produktivnost dela v zadnjih 
desetletjih razvijala veliko hitreje od 
produktivnosti virov, pri čemer ocene 
kažejo, da stroški dela zajemajo manj kot 
20 % proizvoda, stroški virov pa 40 % 
slednjega;

Or. en
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Predlog spremembe 35
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava K (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je glede na globalne izzive bistveno, 
da je učinkovitost uporabe energije in 
virov podlaga za preoblikovanje evropske 
industrije, če želi ta v prihodnje ohraniti 
svojo konkurenčnost;

Or. en

Predlog spremembe 36
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava L (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker Evropska unija za ponovno 
vzpostavitev proizvodne zmogljivosti in 
ustvarjanje visokokvalificiranih in dobro 
plačanih delovnih mest potrebuje 
ambiciozno, ekološko učinkovito in okolju 
prijazno industrijsko strategijo;

Or. en

Predlog spremembe 37
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava M (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker bi samo sektorja energetske 
učinkovitosti in obnovljivih virov energije 
lahko do leta 2020 ustvarila 5 milijonov 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 38
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava N (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker se Evropska unija ponaša tudi z 
izjemno inovacijsko zmogljivostjo, saj je 6 
držav članic EU med prvimi 10 od 50 
najbolj inovativnih držav na svetu;

Or. en

Predlog spremembe 39
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava O (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker je industrijska politika 
vsestranskega značaja in mora Komisija 
zato svojo industrijsko politiko jasno 
vključiti v strategijo EU 2020, razvoj 
načrta za nizkoogljično gospodarstvo do 
leta 2050, industrijske pobude iz načrta 
SET in v vizijo za leto 2050 v časovnem 
načrtu za Evropo, gospodarno z viri;
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Or. en

Predlog spremembe 40
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava P (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker evropska industrijska politika 
potrebuje močno delovno silo, 
usposabljanja pa je bilo v povprečju 
deležnih le 7 % nizko usposobljene 
delovne sile;

Or. en

Predlog spremembe 41
Romana Jordan

Predlog resolucije
Podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Strategija „Industrijski preporod za 
trajnostno Evropo“ (RISE): načela, cilji 
in upravljanje

Ukrepi za ponovno industrializacijo 
Evrope za spodbujanje konkurenčnosti in 
trajnosti

Or. sl

Predlog spremembe 42
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Strategija „Industrijski preporod za Strategija za trajnostno industrijo v Evropi:



AM\1000727SL.doc 19/89 PE516.804v01-00

SL

trajnostno Evropo“ (RISE): načela, cilji in 
upravljanje

načela, cilji in upravljanje

Or. fr

Predlog spremembe 43
Konrad Szymański, Herbert Reul

Predlog resolucije
Podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Strategija „Industrijski preporod za
trajnostno Evropo“ (RISE): načela, cilji in 
upravljanje

Strategija „Industrijski preporod za močno
Evropo“ (RISE): načela, cilji, usklajevanje
in upravljanje

Or. en

Predlog spremembe 44
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja osredotočenje Komisije na 
industrijsko politiko (IP);

1. pozdravlja osredotočenje Komisije na 
industrijsko politiko (IP), saj je tako 
osredotočenje bistvenega pomena za 
gospodarski razvoj in konkurenčnost;
poudarja, da je le tako mogoče rešiti 
težavo brezposelnosti v Evropi ter 
zagotoviti dolgoročno in trajnostno 
blaginjo in rast; poleg tega opozarja na 
ključen pomen predelovalne industrije za 
trajnostno rast in zaposlovanje v Evropski 
uniji ter poudarja medsebojno odvisnost 
vodilnih podjetij ter malih in srednjih 
podjetij;

Or. de
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Predlog spremembe 45
Konrad Szymański, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja osredotočenje Komisije na 
industrijsko politiko (IP);

1. pozdravlja osredotočenje Komisije na 
industrijsko politiko (IP); odločno 
poudarja, da mora vsaka prihodnja 
industrijska politika EU obravnavati 
primerjalne pomanjkljivosti gospodarstva, 
ki zajemajo predvsem visoke cene energije 
in preobremenjevanje podjetij, zlasti 
malih in srednjih;

Or. en

Predlog spremembe 46
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja osredotočenje Komisije na 
industrijsko politiko (IP);

1. pozdravlja osredotočenje Komisije na 
industrijsko politiko (IP) in odločno 
podpira cilj povečanja deleža proizvodnje 
industrije na 20 % do leta 2020;

Or. en

Predlog spremembe 47
Robert Goebbels

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja osredotočenje Komisije na 
industrijsko politiko (IP);

1. pozdravlja dolgo pričakovano
osredotočenje Komisije na industrijsko 
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politiko (IP);

Or. fr

Predlog spremembe 48
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, naj izvede študijo 
multiplikacijskih učinkov vodilnih podjetij 
glede na njihova omrežja na področju 
proizvodnje, ustvarjanja vrednosti in 
zaposlovanja v celotnem gospodarstvu; 
meni, da vodilnih podjetij ne opredeljuje 
nujno njihova velikost, ampak 
izpolnjujejo več meril, kot so mednarodna 
usmerjenost, določen minimalni delež na 
domačem in svetovnem trgu, intenzivne 
raziskave in razvoj ter sodelovanje z 
velikim omrežjem podjetij; meni, da bi 
lahko taka študija med drugim opozorila 
na prepletenost industrijskih podjetij z 
malimi in srednjimi ter tako ovrgla 
nekatere stereotipe v zvezi s predelovalno 
industrijsko osnovo;

Or. de

Predlog spremembe 49
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da je industrija še vedno 
zelo pomembna za zaposlovanje v EU; 
ugotavlja, da skoraj 75 % evropskega 
izvoza predstavlja industrijsko blago; 
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poudarja, da industrija ustvari vsako 
četrto delovno mesto, zagotavlja zaposlitev 
približno 34 milijonom ljudi in je 
odgovorna za 80 % odhodkov na področju 
raziskav in razvoja, poleg tega pa vsako 
delovno mesto v industriji ustvari 
približno dve dodatni delovni mesti v 
povezanih dobavnih in storitvenih 
sektorjih;

Or. de

Predlog spremembe 50
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da industrija prispeva k 
večini ustvarjene vrednosti v evropskem 
gospodarstvu in da ustvarja veliko 
delovnih mest v proizvodnem in 
storitvenem sektorju; v tem okviru 
poudarja velik pomen industrije za naš 
gospodarski model;

Or. nl

Predlog spremembe 51
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. obžaluje, da predlog Komisije ne 
vključuje ukrepov proti plačnemu in 
socialnemu dampingu ter v zvezi z 
udeležbo zaposlenih in 
prestrukturiranjem;
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Or. de

Predlog spremembe 52
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. pozdravlja zanimanje Komisije za 
proizvajalce, zlasti industrijske, in ne le za 
potrošnike;

Or. fr

Predlog spremembe 53
Zbigniew Ziobro

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da prihodnja industrijska 
moč Evrope temelji na strategiji 
„Industrijski preporod za trajnostno 
Evropo“ (RISE), ki si prizadeva za 
tehnološke, poslovne in družbene 
inovacije na poti k tretji industrijski 
revoluciji, ki vključuje tudi kampanjo za 
nizkoogljično modernizacijo; meni, da bo 
strategija RISE ustvarila nove trge, 
poslovne modele in ustvarjalne 
podjetnike, nova delovna mesta in 
dostojno delo ter z gospodarsko dinamiko, 
zaupanjem in konkurenčnostjo 
pripomogla k industrijski prenovi; meni, 
da sta energetska učinkovitost in 
učinkovita raba virov ključna stebra 
takšne strategije;

črtano

Or. pl
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Predlog spremembe 54
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da prihodnja industrijska moč
Evrope temelji na strategiji „Industrijski 
preporod za trajnostno Evropo“ (RISE), 
ki si prizadeva za tehnološke, poslovne in 
družbene inovacije na poti k tretji 
industrijski revoluciji, ki vključuje tudi 
kampanjo za nizkoogljično modernizacijo;
meni, da bo strategija RISE ustvarila nove 
trge, poslovne modele in ustvarjalne 
podjetnike, nova delovna mesta in dostojno 
delo ter z gospodarsko dinamiko, 
zaupanjem in konkurenčnostjo pripomogla 
k industrijski prenovi; meni, da sta 
energetska učinkovitost in učinkovita raba 
virov ključna stebra takšne strategije;

2. poudarja, da industrijska moč Evropske 
unije temelji na strategiji, ki si prizadeva 
za tehnološke, finančne, poslovne, 
okoljske in družbene inovacije na poti k 
tretji industrijski revoluciji; meni, da bo
tovrstna strategija ustvarila nove trge, 
poslovne modele in ustvarjalne podjetnike, 
nova delovna mesta in dostojno delo ter z 
gospodarsko dinamiko, zaupanjem in 
konkurenčnostjo pripomogla k industrijski 
prenovi; meni, da sta energetska 
učinkovitost in učinkovita raba virov 
ključna stebra takšne strategije;

Or. fr

Predlog spremembe 55
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da prihodnja industrijska moč 
Evrope temelji na strategiji „Industrijski 
preporod za trajnostno Evropo“ (RISE), ki 
si prizadeva za tehnološke, poslovne in 
družbene inovacije na poti k tretji 
industrijski revoluciji, ki vključuje tudi 
kampanjo za nizkoogljično modernizacijo;
meni, da bo strategija RISE ustvarila nove 
trge, poslovne modele in ustvarjalne 
podjetnike, nova delovna mesta in dostojno 

2. poudarja, da prihodnja industrijska moč 
Evrope temelji na strategiji „Industrijski 
preporod za trajnostno Evropo“ (RISE), ki 
si z namenom krepitve industrije kot 
celote prizadeva za tehnološke, poslovne in 
družbene inovacije; meni, da bo strategija 
RISE ustvarila nove trge, poslovne modele 
in ustvarjalne podjetnike, nova delovna 
mesta in dostojno delo ter z gospodarsko 
dinamiko, zaupanjem in konkurenčnostjo 
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delo ter z gospodarsko dinamiko, 
zaupanjem in konkurenčnostjo pripomogla 
k industrijski prenovi; meni, da sta
energetska učinkovitost in učinkovita raba 
virov ključna stebra takšne strategije;

pripomogla k industrijski prenovi; meni, da
so raziskave in razvoj, izobraževanje, 
odprti trgi za blago, storitve in surovine, 
povezan notranji trg z nizko stopnjo 
regulacije, delujoči kapitalski trgi, 
sodobna infrastruktura ter energetska 
učinkovitost in učinkovita raba virov
ključni stebri takšne strategije;

Or. de

Predlog spremembe 56
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da prihodnja industrijska moč 
Evrope temelji na strategiji „Industrijski 
preporod za trajnostno Evropo“ (RISE), ki 
si prizadeva za tehnološke, poslovne in 
družbene inovacije na poti k tretji 
industrijski revoluciji, ki vključuje tudi 
kampanjo za nizkoogljično modernizacijo;
meni, da bo strategija RISE ustvarila nove 
trge, poslovne modele in ustvarjalne 
podjetnike, nova delovna mesta in dostojno 
delo ter z gospodarsko dinamiko, 
zaupanjem in konkurenčnostjo 
pripomogla k industrijski prenovi; meni, 
da sta energetska učinkovitost in 
učinkovita raba virov ključna stebra 
takšne strategije;

2. poudarja, da prihodnja pomen in vloga 
industrije v Evropi temeljita na strategiji
„Industrijski preporod za trajnostno 
Evropo“ (RISE), ki si prizadeva za 
tehnološke, poslovne in družbene inovacije 
na poti k ponovni industrializaciji, ki 
vključuje tudi kampanjo za modernizacijo, 
osredotočeno na učinkovitost; meni, da bo
ustrezna strategija RISE vsebovala 
trajnostno carinsko politiko in ustvarila 
nove trge za nove in inovativne proizvode 
in storitve, nove poslovne modele in
ustvarjalna podjetja, nova delovna mesta 
in dostojno delo; meni, da so energetska 
učinkovitost in učinkovita raba virov ter 
učinkovita organizacija dela 
najpomembnejši stebri strategije za 
konkurenčnost;

Or. pl

Predlog spremembe 57
Franck Proust
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da prihodnja industrijska moč 
Evrope temelji na strategiji „Industrijski 
preporod za trajnostno Evropo“ (RISE), ki 
si prizadeva za tehnološke, poslovne in 
družbene inovacije na poti k tretji 
industrijski revoluciji, ki vključuje tudi 
kampanjo za nizkoogljično modernizacijo;
meni, da bo strategija RISE ustvarila nove 
trge, poslovne modele in ustvarjalne 
podjetnike, nova delovna mesta in dostojno 
delo ter z gospodarsko dinamiko, 
zaupanjem in konkurenčnostjo pripomogla 
k industrijski prenovi; meni, da sta 
energetska učinkovitost in učinkovita raba 
virov ključna stebra takšne strategije;

2. poudarja, da prihodnja industrijska moč 
Evrope temelji na strategiji „Industrijski 
preporod za trajnostno Evropo“ (RISE), ki 
si prizadeva za tehnološke, poslovne in 
družbene inovacije na poti k tretji 
industrijski revoluciji, ki vključuje tudi 
kampanjo za modernizacijo; meni, da bi
strategija RISE lahko ustvarila nove trge, 
poslovne modele in ustvarjalne podjetnike, 
nova delovna mesta in dostojno delo ter z 
gospodarsko dinamiko, zaupanjem in 
konkurenčnostjo pripomogla k industrijski 
prenovi; meni, da je glavna prednostna 
naloga varstvo proizvodne osnove in 
strokovnega znanja ter da sta energetska 
učinkovitost in učinkovita raba virov 
ključna stebra takšne strategije;

Or. fr

Predlog spremembe 58
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da prihodnja industrijska moč 
Evrope temelji na strategiji „Industrijski 
preporod za trajnostno Evropo“ (RISE), ki 
si prizadeva za tehnološke, poslovne in 
družbene inovacije na poti k tretji 
industrijski revoluciji, ki vključuje tudi 
kampanjo za nizkoogljično modernizacijo;
meni, da bo strategija RISE ustvarila nove 
trge, poslovne modele in ustvarjalne 
podjetnike, nova delovna mesta in dostojno 
delo ter z gospodarsko dinamiko, 
zaupanjem in konkurenčnostjo pripomogla 
k industrijski prenovi; meni, da sta

2. poudarja, da prihodnja industrijska moč 
Evrope temelji na strategiji „Industrijski 
preporod za trajnostno Evropo“ (RISE), ki 
si prizadeva za tehnološke, poslovne in 
družbene inovacije na poti k tretji 
industrijski revoluciji, ki vključuje tudi 
kampanjo za nizkoogljično modernizacijo;
meni, da bosta strategija RISE in ohranitev 
tradicionalnih industrijskih sektorjev
ustvarila nove trge, poslovne modele in 
ustvarjalne podjetnike, nova delovna mesta 
in dostojno delo ter z gospodarsko 
dinamiko, zaupanjem in konkurenčnostjo 
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energetska učinkovitost in učinkovita raba 
virov ključna stebra takšne strategije;

pripomogla k industrijski prenovi; meni, da
so razpoložljivost energije in surovin po 
konkurenčnih cenah ter energetska 
učinkovitost in učinkovita raba virov
ključni stebri takšne strategije;

Or. de

Predlog spremembe 59
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da prihodnja industrijska moč 
Evrope temelji na strategiji „Industrijski 
preporod za trajnostno Evropo“ (RISE), ki 
si prizadeva za tehnološke, poslovne in 
družbene inovacije na poti k tretji 
industrijski revoluciji, ki vključuje tudi 
kampanjo za nizkoogljično modernizacijo;
meni, da bo strategija RISE ustvarila nove 
trge, poslovne modele in ustvarjalne 
podjetnike, nova delovna mesta in dostojno 
delo ter z gospodarsko dinamiko, 
zaupanjem in konkurenčnostjo pripomogla 
k industrijski prenovi; meni, da sta 
energetska učinkovitost in učinkovita raba 
virov ključna stebra takšne strategije;

2. poudarja, da prihodnja industrijska moč 
Evrope temelji na strategiji „Industrijski 
preporod za močno Evropo“ (RISE), ki si 
prizadeva za tehnološke in poslovne 
inovacije, vključno z nizkoogljično 
modernizacijo in odzivom na vse večje 
družbene izzive; močno upa, da bo 
strategija RISE ustvarila nove trge in 
ustvarjalne podjetnike, nova delovna mesta 
in dostojno delo ter z gospodarsko 
dinamiko, zaupanjem in konkurenčnostjo 
pripomogla k industrijski prenovi; meni, da 
sta energetska učinkovitost in učinkovita 
raba virov ključna stebra takšne strategije;

Or. en

Predlog spremembe 60
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da prihodnja industrijska moč 
Evrope temelji na strategiji „Industrijski 

2. poudarja, da prihodnja industrijska moč 
Evrope temelji na ukrepih za ponovno 
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preporod za trajnostno Evropo“ (RISE), 
ki si prizadeva za tehnološke, poslovne in 
družbene inovacije na poti k tretji 
industrijski revoluciji, ki vključuje tudi 
kampanjo za nizkoogljično modernizacijo; 
meni, da bo strategija RISE ustvarila nove 
trge, poslovne modele in ustvarjalne 
podjetnike, nova delovna mesta in dostojno 
delo ter z gospodarsko dinamiko, 
zaupanjem in konkurenčnostjo pripomogla 
k industrijski prenovi; meni, da sta 
energetska učinkovitost in učinkovita raba 
virov ključna stebra takšne strategije;

industrializacijo Evrope za spodbujanje 
konkurenčnosti in trajnosti, ki si
prizadevajo za tehnološke, poslovne in 
družbene inovacije na poti k tretji 
industrijski revoluciji, ki vključuje tudi 
kampanjo za nizkoogljično modernizacijo; 
meni, da bo strategija RISE ustvarila nove 
trge, poslovne modele in ustvarjalne 
podjetnike, nova delovna mesta in dostojno 
delo ter z gospodarsko dinamiko, 
zaupanjem in konkurenčnostjo pripomogla 
k industrijski prenovi; meni, da sta 
energetska učinkovitost in učinkovita raba 
virov ključna stebra takšne strategije;

Or. sl

Predlog spremembe 61
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da prihodnja industrijska moč 
Evrope temelji na strategiji „Industrijski 
preporod za trajnostno Evropo“ (RISE), ki 
si prizadeva za tehnološke, poslovne in 
družbene inovacije na poti k tretji 
industrijski revoluciji, ki vključuje tudi 
kampanjo za nizkoogljično modernizacijo;
meni, da bo strategija RISE ustvarila nove 
trge, poslovne modele in ustvarjalne 
podjetnike, nova delovna mesta in dostojno 
delo ter z gospodarsko dinamiko, 
zaupanjem in konkurenčnostjo pripomogla 
k industrijski prenovi; meni, da sta 
energetska učinkovitost in učinkovita raba 
virov ključna stebra takšne strategije;

2. poudarja, da prihodnja industrijska moč 
Evrope temelji na strategiji „Industrijski 
preporod za trajnostno Evropo“ (RISE), ki 
si prizadeva za tehnološke, poslovne in 
družbene inovacije na poti k tretji 
industrijski revoluciji; meni, da bo 
strategija RISE ustvarila nove trge, 
poslovne modele in ustvarjalne podjetnike, 
nova delovna mesta in dostojno delo ter z 
gospodarsko dinamiko, zaupanjem in 
konkurenčnostjo pripomogla k industrijski 
prenovi; meni, da sta energetska 
učinkovitost in učinkovita raba virov 
ključna stebra takšne strategije;

Or. de
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Predlog spremembe 62
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da prihodnja industrijska moč 
Evrope temelji na strategiji „Industrijski 
preporod za trajnostno Evropo“ (RISE), ki 
si prizadeva za tehnološke, poslovne in 
družbene inovacije na poti k tretji 
industrijski revoluciji, ki vključuje tudi 
kampanjo za nizkoogljično modernizacijo;
meni, da bo strategija RISE ustvarila nove 
trge, poslovne modele in ustvarjalne 
podjetnike, nova delovna mesta in dostojno 
delo ter z gospodarsko dinamiko, 
zaupanjem in konkurenčnostjo pripomogla 
k industrijski prenovi; meni, da sta 
energetska učinkovitost in učinkovita raba 
virov ključna stebra takšne strategije;

2. poudarja, da prihodnja industrijska moč 
Evrope temelji na strategiji „Industrijski 
preporod za trajnostno Evropo“ (RISE), ki 
si prizadeva za tehnološke, poslovne in 
družbene inovacije na poti k tretji 
industrijski revoluciji, ki vključuje tudi 
kampanjo za nizkoogljično modernizacijo;
meni, da bo strategija RISE ustvarila nove 
trge, poslovne modele in ustvarjalne 
podjetnike, nova delovna mesta in dostojno 
delo ter z gospodarsko dinamiko, 
zaupanjem in konkurenčnostjo pripomogla 
k industrijski prenovi; meni, da sta 
energetska učinkovitost in učinkovita raba 
virov ključna stebra takšne strategije;
poudarja, da so izrednega pomena tudi 
zanesljiva prometna infrastruktura, 
usmerjena v prihodnost, proizvodnja in 
distribucija energije ter telekomunikacije;

Or. en

Predlog spremembe 63
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da prihodnja industrijska moč 
Evrope temelji na strategiji „Industrijski 
preporod za trajnostno Evropo“ (RISE), ki 
si prizadeva za tehnološke, poslovne in 
družbene inovacije na poti k tretji 
industrijski revoluciji, ki vključuje tudi 
kampanjo za nizkoogljično modernizacijo;

2. poudarja, da prihodnja industrijska moč 
Evrope temelji na strategiji „Industrijski 
preporod za trajnostno Evropo“ (RISE), ki 
si prizadeva za tehnološke, poslovne in 
družbene inovacije na poti k tretji 
industrijski revoluciji, ki vključuje tudi 
kampanjo za nizkoogljično modernizacijo;



PE516.804v01-00 30/89 AM\1000727SL.doc

SL

meni, da bo strategija RISE ustvarila nove 
trge, poslovne modele in ustvarjalne 
podjetnike, nova delovna mesta in dostojno 
delo ter z gospodarsko dinamiko, 
zaupanjem in konkurenčnostjo pripomogla 
k industrijski prenovi; meni, da sta
energetska učinkovitost in učinkovita raba 
virov ključna stebra takšne strategije;

meni, da bo strategija RISE ustvarila nove 
trge, poslovne modele in ustvarjalne 
podjetnike, nova delovna mesta in dostojno 
delo ter z gospodarsko dinamiko, 
zaupanjem in konkurenčnostjo pripomogla 
k industrijski prenovi; meni, da sta
upravljanje z energijo in učinkovita raba
naravnih, človeških in finančnih virov 
ključna stebra takšne strategije;

Or. fr

Predlog spremembe 64
Josefa Andrés Barea

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da prihodnja industrijska moč 
Evrope temelji na strategiji „Industrijski 
preporod za trajnostno Evropo“ (RISE), ki 
si prizadeva za tehnološke, poslovne in 
družbene inovacije na poti k tretji 
industrijski revoluciji, ki vključuje tudi 
kampanjo za nizkoogljično modernizacijo;
meni, da bo strategija RISE ustvarila nove 
trge, poslovne modele in ustvarjalne 
podjetnike, nova delovna mesta in dostojno 
delo ter z gospodarsko dinamiko, 
zaupanjem in konkurenčnostjo pripomogla 
k industrijski prenovi; meni, da sta
energetska učinkovitost in učinkovita raba 
virov ključna stebra takšne strategije;

2. poudarja, da prihodnja industrijska moč 
Evrope temelji na strategiji „Industrijski 
preporod za trajnostno Evropo“ (RISE), ki 
si prizadeva za tehnološke, poslovne in 
družbene inovacije na poti k tretji 
industrijski revoluciji, ki vključuje tudi 
kampanjo za nizkoogljično modernizacijo;
meni, da bo strategija RISE ustvarila nove 
trge, poslovne modele in ustvarjalne 
podjetnike, nova delovna mesta in dostojno 
delo ter z gospodarsko dinamiko, 
zaupanjem in konkurenčnostjo pripomogla 
k industrijski prenovi; meni, da so 
inovacije, energetska učinkovitost in 
učinkovita raba virov ključni stebri takšne 
strategije;

Or. es

Predlog spremembe 65
Robert Goebbels

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da se je delež evropske 
industrije v skupnem evropskem BDP v 15 
letih zmanjšal z 20 % na 15 %;

Or. fr

Predlog spremembe 66
Robert Goebbels

Predlog resolucije
Odstavek 2b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. ugotavlja, da evropska jeklarska 
industrija deluje s 50-odstotno 
zmogljivostjo in da se je evropska 
proizvodnja jekla od leta 2008 zmanjšala 
za 25 %;

Or. fr

Predlog spremembe 67
Robert Goebbels

Predlog resolucije
Odstavek 2 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2c. ugotavlja, da evropski avtomobilski 
sektor, ki je leta 2007 proizvedel 
16 milijonov avtomobilov, leta 2013 ne bo 
zmogel proizvesti niti 12 milijonov 
avtomobilov;

Or. fr
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Predlog spremembe 68
Robert Goebbels

Predlog resolucije
Odstavek 2 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2d. ugotavlja, da je bilo od začetka krize 
„prestrukturiranih“ približno 5 500 
evropskih industrijskih podjetij, kar je 
povzročilo izgubo približno 2,7 milijona 
delovnih mest;

Or. fr

Predlog spremembe 69
Robert Goebbels

Predlog resolucije
Odstavek 2 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2e. ugotavlja, da industrijsko 
konkurenčnost ogrožajo previsoke cene 
energije in da je po mnenju Komisije cena 
električne energije približno 21 % višja 
kot v ZDA in 197 % višja kot na 
Kitajskem;

Or. fr

Predlog spremembe 70
Robert Goebbels

Predlog resolucije
Odstavek 2 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2f. ugotavlja, da se je med letoma 2005 in 
2012 po mnenju predsednika Komisije 
Barrosa cena zemeljskega plina v ZDA 
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znižala za 66 %, v Evropski uniji pa 
povišala za 35 %;

Or. fr

Predlog spremembe 71
Robert Goebbels

Predlog resolucije
Odstavek 2 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2g. ugotavlja, da sistem za trgovanje s 
pravicami do emisije izvaja samo 
Evropska unija in da, razen držav članic 
EU, Kjotski protokol upošteva samo še 
manj kot pol ducata držav, ki skupaj ne 
prispevajo niti 15 % globalnih emisij CO2, 
vključno z Evropsko unijo;

Or. fr

Predlog spremembe 72
Robert Goebbels

Predlog resolucije
Odstavek 2 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2h. ugotavlja, da okoljski stroški, ki jih 
mora nositi evropska industrija, vedno 
pogosteje silijo evropske industrialce k 
naložbam zunaj evropske industrije;

Or. fr

Predlog spremembe 73
Herbert Reul
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je treba strategijo RISE izvajati 
v ekološkem in socialnem tržnem 
gospodarstvu v skladu z načeli poštene 
konkurence, internalizacije zunanjih 
stroškov in okoljsko ozaveščenega 
upravljanja (Ordnungspolitik); ugotavlja, 
da mora prihodnja industrijska 
konkurenčnost Evrope slediti viziji 
trajnosti;

3. meni, da je treba strategijo RISE izvajati 
v ekološkem in socialnem tržnem 
gospodarstvu v skladu z načeli poštene 
konkurence, internalizacije zunanjih 
stroškov in okoljsko ozaveščenega 
upravljanja (Ordnungspolitik);

Or. de

Predlog spremembe 74
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je treba strategijo RISE izvajati
v ekološkem in socialnem tržnem 
gospodarstvu v skladu z načeli poštene 
konkurence, internalizacije zunanjih 
stroškov in okoljsko ozaveščenega 
upravljanja (Ordnungspolitik); ugotavlja, 
da mora prihodnja industrijska
konkurenčnost Evrope slediti viziji
trajnosti;

3. meni, da je treba strategijo RISE razviti
v skladu z načeli podjetništva, poštene 
konkurence, tržnega gospodarstva in 
okoljske ozaveščenosti; ugotavlja, da mora
prihodnjo industrijsko konkurenčnost 
Evrope spremljati vizija trajnosti;

Or. en

Predlog spremembe 75
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je treba strategijo RISE izvajati 
v ekološkem in socialnem tržnem 
gospodarstvu v skladu z načeli poštene 
konkurence, internalizacije zunanjih 
stroškov in okoljsko ozaveščenega 
upravljanja (Ordnungspolitik); ugotavlja, 
da mora prihodnja industrijska 
konkurenčnost Evrope slediti viziji 
trajnosti;

3. meni, da je treba strategijo RISE izvajati 
v ekološkem in socialnem tržnem 
gospodarstvu, ki mora upoštevati načela
poštene konkurence in ki si mora 
prizadevati za uravnoteženo, konkurenčno
in okoljsko ozaveščeno politiko; ugotavlja, 
da mora prihodnja industrijska 
konkurenčnost Evrope slediti viziji
inovacij in trajnosti;

Or. de

Predlog spremembe 76
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je treba strategijo RISE izvajati 
v ekološkem in socialnem tržnem 
gospodarstvu v skladu z načeli poštene 
konkurence, internalizacije zunanjih 
stroškov in okoljsko ozaveščenega 
upravljanja (Ordnungspolitik); ugotavlja, 
da mora prihodnja industrijska 
konkurenčnost Evrope slediti viziji
trajnosti;

3. meni, da je treba strategijo RISE izvajati 
v ekološkem, krožnem in socialnem 
tržnem gospodarstvu v skladu z načeli 
poštene konkurence, internalizacije 
zunanjih stroškov in okolju prijaznih 
finančnih politik; ugotavlja, da mora 
prihodnja industrijska konkurenčnost 
Evrope slediti viziji, ki je v skladu z ukrepi 
evropske politike na področju zdravega 
načina življenja, boljših delovnih pogojev 
in okolja, vključno s kakovostjo vode in 
zraka, prstjo, biotsko raznovrstnostjo in 
prilagajanjem podnebnim spremembam;

Or. en

Predlog spremembe 77
Franck Proust

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je treba strategijo RISE izvajati 
v ekološkem in socialnem tržnem 
gospodarstvu v skladu z načeli poštene 
konkurence, internalizacije zunanjih 
stroškov in okoljsko ozaveščenega 
upravljanja (Ordnungspolitik); ugotavlja, 
da mora prihodnja industrijska
konkurenčnost Evrope slediti viziji
trajnosti;

3. meni, da je treba strategijo RISE izvajati 
v tržnem gospodarstvu v skladu z načeli 
poštene konkurence, internalizacije 
zunanjih stroškov in okoljsko 
ozaveščenega upravljanja
(Ordnungspolitik); ugotavlja, da mora 
prihodnja industrijska politika Evrope 
slediti viziji inovativnosti in 
konkurenčnosti, da bi lahko varovala in 
razširila proizvodno osnovo in strokovno 
znanje;

Or. fr

Predlog spremembe 78
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je treba strategijo RISE izvajati 
v ekološkem in socialnem tržnem 
gospodarstvu v skladu z načeli poštene 
konkurence, internalizacije zunanjih 
stroškov in okoljsko ozaveščenega 
upravljanja (Ordnungspolitik); ugotavlja, 
da mora prihodnja industrijska 
konkurenčnost Evrope slediti viziji 
trajnosti;

3. meni, da je treba to industrijsko
strategijo izvajati v socialnem in
ekološkem tržnem gospodarstvu v skladu z
načeloma poštene konkurence in okoljsko 
ozaveščenega upravljanja
(Ordnungspolitik); ugotavlja, da mora 
prihodnja industrijska konkurenčnost v 
Evropski uniji slediti viziji trajnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 79
Romana Jordan
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je treba strategijo RISE izvajati 
v ekološkem in socialnem tržnem 
gospodarstvu v skladu z načeli poštene 
konkurence, internalizacije zunanjih 
stroškov in okoljsko ozaveščenega 
upravljanja (Ordnungspolitik); ugotavlja, 
da mora prihodnja industrijska 
konkurenčnost Evrope slediti viziji 
trajnosti;

3. meni, da je treba ukrepe izvajati v 
ekološkem in socialnem tržnem 
gospodarstvu v skladu z načeli poštene 
konkurence, internalizacije zunanjih 
stroškov in okoljsko ozaveščenega 
upravljanja; ugotavlja, da mora prihodnja 
industrijska konkurenčnost Evrope slediti 
viziji trajnosti;

Or. sl

Predlog spremembe 80
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je treba strategijo RISE izvajati 
v ekološkem in socialnem tržnem 
gospodarstvu v skladu z načeli poštene 
konkurence, internalizacije zunanjih 
stroškov in okoljsko ozaveščenega 
upravljanja (Ordnungspolitik); ugotavlja, 
da mora prihodnja industrijska 
konkurenčnost Evrope slediti viziji 
trajnosti;

3. meni, da je treba strategijo RISE izvajati 
v ekološkem in socialnem tržnem 
gospodarstvu v skladu z načeli poštene 
konkurence (prek vzajemnosti, kar zadeva 
standarde in postopke medsebojnega 
priznavanja), internalizacije zunanjih 
stroškov in okoljsko ozaveščenega 
upravljanja (Ordnungspolitik); ugotavlja, 
da mora prihodnja industrijska 
konkurenčnost Evrope slediti viziji rasti in 
viziji trajnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 81
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je treba strategijo RISE izvajati 
v ekološkem in socialnem tržnem 
gospodarstvu v skladu z načeli poštene 
konkurence, internalizacije zunanjih 
stroškov in okoljsko ozaveščenega 
upravljanja (Ordnungspolitik); ugotavlja, 
da mora prihodnja industrijska 
konkurenčnost Evrope slediti viziji 
trajnosti;

3. meni, da je treba strategijo RISE izvajati 
v ekološkem in socialnem tržnem 
gospodarstvu v skladu z načeli poštene 
konkurence, internalizacije zunanjih 
stroškov in okoljsko ozaveščenega 
upravljanja (Ordnungspolitik); ugotavlja, 
da mora prihodnja industrijska 
konkurenčnost Evrope slediti viziji 
trajnosti, evropskemu socialnemu modelu, 
družbenim vrednotam in institucionalni 
infrastrukturi, s čimer bi zagotovili 
ustrezne pogoje za razvoj gospodarskih 
dejavnosti z visoko dodano vrednostjo;

Or. en

Predlog spremembe 82
Henri Weber

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je treba strategijo RISE izvajati 
v ekološkem in socialnem tržnem 
gospodarstvu v skladu z načeli poštene 
konkurence, internalizacije zunanjih 
stroškov in okoljsko ozaveščenega 
upravljanja (Ordnungspolitik); ugotavlja, 
da mora prihodnja industrijska 
konkurenčnost Evrope slediti viziji 
trajnosti;

3. meni, da je treba strategijo RISE izvajati 
v ekološkem in socialnem tržnem 
gospodarstvu v skladu z načeli poštene 
konkurence, internalizacije zunanjih 
stroškov in okoljsko ozaveščenega 
upravljanja (Ordnungspolitik); ugotavlja, 
da mora prihodnja industrijska 
konkurenčnost Evrope slediti tako viziji 
trajnosti kot viziji preglednosti, tudi v zvezi 
z dobavnimi verigami;

Or. fr

Predlog spremembe 83
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je treba strategijo RISE izvajati 
v ekološkem in socialnem tržnem 
gospodarstvu v skladu z načeli poštene 
konkurence, internalizacije zunanjih 
stroškov in okoljsko ozaveščenega 
upravljanja (Ordnungspolitik); ugotavlja, 
da mora prihodnja industrijska 
konkurenčnost Evrope slediti viziji 
trajnosti;

3. meni, da je treba strategijo RISE izvajati 
v ekološkem in socialnem tržnem 
gospodarstvu v skladu z načeli poštene 
konkurence, internalizacije zunanjih 
stroškov in okoljsko ozaveščenega 
upravljanja (Ordnungspolitik); ugotavlja, 
da mora prihodnja industrijska 
konkurenčnost Evrope slediti viziji 
trajnosti; poudarja ključno vlogo 
industrije in podjetij kot spodbujevalcev 
trajnosti;

Or. en

Predlog spremembe 84
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je treba strategijo RISE izvajati 
v ekološkem in socialnem tržnem 
gospodarstvu v skladu z načeli poštene 
konkurence, internalizacije zunanjih 
stroškov in okoljsko ozaveščenega 
upravljanja (Ordnungspolitik); ugotavlja, 
da mora prihodnja industrijska 
konkurenčnost Evrope slediti viziji 
trajnosti;

3. meni, da je treba strategijo RISE izvajati 
v ekološkem in socialnem tržnem 
gospodarstvu v skladu z načeli poštene 
konkurence, internalizacije zunanjih 
stroškov in okoljsko ozaveščenega 
upravljanja (Ordnungspolitik); ugotavlja, 
da mora prihodnja industrijska 
konkurenčnost Evrope slediti viziji 
trajnosti in preglednosti, tudi v sektorskih 
dobavnih verigah;

Or. en

Predlog spremembe 85
Franck Proust
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da strategija RISE zahteva 
dolgoročen okvir, ki temelji na jasnih ciljih 
in kazalnikih ter pristopu življenjskega 
cikla in krožnega gospodarstva, usmerja 
naložbe v ustvarjalnost, znanja, inovacije 
in trajnostne tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo evropske industrijske 
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 
verigo in vključuje tudi osnovne 
industrijske dejavnosti;

4. poudarja, da strategija RISE zahteva
kratkoročni program za zaščito 
proizvodne osnove in strokovnega znanja, 
da bi lahko obvladali pereče izzive v 
nekaterih sektorjih (presežna proizvodna 
zmogljivost, prestrukturiranje in nelojalna 
konkurenca), ter dolgoročen okvir, ki 
temelji na jasnih ciljih in kazalnikih ter 
pristopu življenjskega cikla in krožnega 
gospodarstva, usmerja naložbe v 
ustvarjalnost, znanja, inovacije in 
trajnostne tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo evropske industrijske 
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 
verigo, prispeva k ohranitvi proizvodne 
verige v Evropi in vključuje tudi osnovne 
industrijske dejavnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 86
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da strategija RISE zahteva 
dolgoročen okvir, ki temelji na jasnih ciljih
in kazalnikih ter pristopu življenjskega 
cikla in krožnega gospodarstva, usmerja 
naložbe v ustvarjalnost, znanja, inovacije 
in trajnostne tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo evropske industrijske 
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 
verigo in vključuje tudi osnovne 
industrijske dejavnosti;

4. poudarja, da strategija RISE zahteva 
dolgoročen okvir, ki temelji na jasnih ciljih 
ter pristopu življenjskega cikla in krožnega
gospodarstva, usmerja naložbe v 
ustvarjalnost, znanja, inovacije in 
trajnostne tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo evropske industrijske 
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 
verigo in zajema podjetja vseh velikosti, od 
MSP do velikih skupin; meni, da mora ta 
modernizacija temeljiti tako na ključnih 
industrijskih dejavnostih kot na novih 
industrijskih sektorjih;
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Or. de

Predlog spremembe 87
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da strategija RISE zahteva
dolgoročen okvir, ki temelji na jasnih ciljih 
in kazalnikih ter pristopu življenjskega 
cikla in krožnega gospodarstva, usmerja 
naložbe v ustvarjalnost, znanja, inovacije 
in trajnostne tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo evropske industrijske 
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 
verigo in vključuje tudi osnovne 
industrijske dejavnosti;

4. poudarja, da ukrepi zahtevajo
dolgoročen, enostaven in robusten okvir, 
ki temelji na jasnih ciljih in kazalnikih ter 
pristopu življenjskega cikla in krožnega 
gospodarstva, usmerja naložbe v 
ustvarjalnost, znanja, inovacije in 
trajnostne tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo evropske industrijske 
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 
verigo in vključuje tudi osnovne 
industrijske dejavnosti; tak okvir mora biti 
usmerjen v rast, skladno z načeli 
trajnostnega razvoja, in ne ustvarjanja 
birokracije;

Or. sl

Predlog spremembe 88
Holger Krahmer

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da strategija RISE zahteva 
dolgoročen okvir, ki temelji na jasnih 
ciljih in kazalnikih ter pristopu 
življenjskega cikla in krožnega 
gospodarstva, usmerja naložbe v 
ustvarjalnost, znanja, inovacije in 
trajnostne tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo evropske industrijske 
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 

4. poudarja, da strategija RISE zahteva 
dolgoročen okvir, ki temelji na jasni in 
trdni opredelitvi ciljev ter znanstveno 
podprtem sistemu kazalnikov in ki usmerja 
naložbe v ustvarjalnost, znanja, inovacije 
in trajnostne tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo evropske industrijske 
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 
verigo in vključuje tudi osnovne 
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verigo in vključuje tudi osnovne 
industrijske dejavnosti;

industrijske dejavnosti;

Or. de

Predlog spremembe 89
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da strategija RISE zahteva 
dolgoročen okvir, ki temelji na jasnih 
ciljih in kazalnikih ter pristopu
življenjskega cikla in krožnega 
gospodarstva, usmerja naložbe v 
ustvarjalnost, znanja, inovacije in 
trajnostne tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo evropske industrijske 
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 
verigo in vključuje tudi osnovne 
industrijske dejavnosti;

4. poudarja, da strategija RISE zahteva 
dolgoročen okvir, ki temelji na jasnem
pristopu, ki omogoča usmerjanje naložb v 
ustvarjalnost, znanja, inovacije in 
trajnostne tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo evropske industrijske 
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 
verigo, in ki ustrezno upošteva tudi 
osnovne industrijske dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 90
Josefa Andrés Barea

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da strategija RISE zahteva
dolgoročen okvir, ki temelji na jasnih ciljih 
in kazalnikih ter pristopu življenjskega 
cikla in krožnega gospodarstva, usmerja 
naložbe v ustvarjalnost, znanja, inovacije 
in trajnostne tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo evropske industrijske 
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 
verigo in vključuje tudi osnovne 

4. poudarja, da strategija RISE zahteva
časovni načrt, ki temelji na jasnih ciljih in 
kazalnikih ter pristopu življenjskega cikla 
in krožnega gospodarstva, usmerja naložbe 
v ustvarjalnost, znanja, inovacije in 
trajnostne tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo evropske industrijske 
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 
verigo in vključuje tudi osnovne 
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industrijske dejavnosti; industrijske dejavnosti;

Or. es

Predlog spremembe 91
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da strategija RISE zahteva 
dolgoročen okvir, ki temelji na jasnih ciljih 
in kazalnikih ter pristopu življenjskega 
cikla in krožnega gospodarstva, usmerja 
naložbe v ustvarjalnost, znanja, inovacije 
in trajnostne tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo evropske industrijske 
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 
verigo in vključuje tudi osnovne 
industrijske dejavnosti;

4. poudarja, da ta industrijska strategija 
zahteva dolgoročen okvir, ki temelji na 
jasnih ciljih in kazalnikih ter pristopu 
življenjskega cikla in gospodarstva, 
usmerja naložbe v ustvarjalnost, znanja, 
inovacije in trajnostne tehnologije ter 
spodbuja modernizacijo evropske 
industrijske osnove s politiko, ki upošteva 
vrednostno verigo in vključuje tudi 
osnovne industrijske dejavnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 92
Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da strategija RISE zahteva 
dolgoročen okvir, ki temelji na jasnih ciljih 
in kazalnikih ter pristopu življenjskega 
cikla in krožnega gospodarstva, usmerja 
naložbe v ustvarjalnost, znanja, inovacije 
in trajnostne tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo evropske industrijske 
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 
verigo in vključuje tudi osnovne 
industrijske dejavnosti;

4. poudarja, da strategija RISE zahteva 
dolgoročen okvir, ki temelji na jasnih ciljih 
in kazalnikih ter pristopu življenjskega 
cikla in krožnega gospodarstva, usmerja 
naložbe v ustvarjalnost, znanja, inovacije 
in trajnostne tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo evropske industrijske 
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 
verigo in vključuje tudi osnovne 
industrijske dejavnosti; meni, da je treba 
okrepiti evropsko bazo znanja, zmanjšati 
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razdrobljenost s spodbujanjem odličnosti 
v znanosti in izobraževanju, vzpostaviti 
pogoje za preoblikovanje dobrih zamisli v 
tržne izdelke ter izboljšati dostop 
inovativnih podjetij do financiranja, 
oblikovati inovacijam prijazno okolje in 
odpraviti socialne in geografske 
neenakosti z razširjanjem koristi inovacij 
po vsej Evropi; 

Or. pt

Predlog spremembe 93
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da strategija RISE zahteva 
dolgoročen okvir, ki temelji na jasnih ciljih 
in kazalnikih ter pristopu življenjskega 
cikla in krožnega gospodarstva, usmerja 
naložbe v ustvarjalnost, znanja, inovacije 
in trajnostne tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo evropske industrijske 
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 
verigo in vključuje tudi osnovne 
industrijske dejavnosti;

4. poudarja, da strategija RISE zahteva 
dolgoročen okvir, ki temelji na jasnih ciljih 
in kazalnikih ter pristopu življenjskega 
cikla in krožnega gospodarstva, usmerja 
naložbe v ustvarjalnost, znanja, inovacije 
in trajnostne tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo evropske industrijske 
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 
verigo in kot podizvajalce vključuje tudi
MSP in mikro podjetja v obrtnem 
sektorju;

Or. fr

Predlog spremembe 94
Reinhard Bütikofer

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da strategija RISE zahteva 
dolgoročen okvir, ki temelji na jasnih ciljih 

4. poudarja, da strategija RISE zahteva
stabilen in varen dolgoročen okvir, ki 
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in kazalnikih ter pristopu življenjskega 
cikla in krožnega gospodarstva, usmerja 
naložbe v ustvarjalnost, znanja, inovacije 
in trajnostne tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo evropske industrijske 
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 
verigo in vključuje tudi osnovne 
industrijske dejavnosti;

temelji na jasnih ciljih in kazalnikih ter 
pristopu življenjskega cikla in krožnega 
gospodarstva, usmerja naložbe v 
ustvarjalnost, znanja, inovacije in 
trajnostne tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo evropske industrijske 
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 
verigo in vključuje tudi osnovne 
industrijske dejavnosti ter zagotavlja 
spodbude za naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 95
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da strategija RISE zahteva 
dolgoročen okvir, ki temelji na jasnih ciljih 
in kazalnikih ter pristopu življenjskega 
cikla in krožnega gospodarstva, usmerja 
naložbe v ustvarjalnost, znanja, inovacije 
in trajnostne tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo evropske industrijske 
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 
verigo in vključuje tudi osnovne 
industrijske dejavnosti;

4. poudarja, da strategija RISE zahteva 
dolgoročen okvir, ki temelji na jasnih ciljih 
in kazalnikih ter pristopu življenjskega 
cikla in krožnega gospodarstva, usmerja 
naložbe v ustvarjalnost, znanja, inovacije 
in trajnostne tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo, trajnostnost in 
konkurenčnost evropske industrijske 
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 
verigo in vključuje tudi osnovne 
industrijske dejavnosti;

Or. ro

Predlog spremembe 96
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da strategija RISE zahteva 4. poudarja, da strategija RISE zahteva 
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dolgoročen okvir, ki temelji na jasnih ciljih 
in kazalnikih ter pristopu življenjskega 
cikla in krožnega gospodarstva, usmerja 
naložbe v ustvarjalnost, znanja, inovacije 
in trajnostne tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo evropske industrijske 
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 
verigo in vključuje tudi osnovne 
industrijske dejavnosti;

dolgoročen okvir, ki temelji na jasnih ciljih 
in kazalnikih ter pristopu življenjskega 
cikla in krožnega gospodarstva, usmerja 
naložbe v ustvarjalnost, znanja, inovacije 
in nove tehnologije ter spodbuja 
modernizacijo evropske industrijske
osnove s politiko, ki upošteva vrednostno 
verigo in vključuje tudi osnovne 
industrijske dejavnosti;

Or. de

Predlog spremembe 97
Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. meni, da mora Evropska unija, da bi 
razvila industrijsko politiko, sprejeti 
politične odločitve in osredotočiti 
prizadevanja na strateške sektorje, ki se 
odzivajo na družbene izzive, hkrati pa 
krepiti evropsko strokovno znanje; zato 
spodbuja Komisijo, naj oblikuje strateški 
program za evropsko bioznanstveno 
industrijo, kot določa sporočilo 
COM(2012) 582 final;

Or. fr

Predlog spremembe 98
Josefa Andrés Barea

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. meni, da mora EU, da bi oblikovala 
industrijsko politiko, sprejeti politične 
odločitve in se osredotočiti na strateška 
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področja, ki obvladujejo družbene izzive;

Or. es

Predlog spremembe 99
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava, da mora industrijska politika 
obravnavati velike družbene izzive, 
opredeljene v strategiji Evropa 2020, in biti 
učinkovito vključena v proces evropskega 
semestra;

5. priznava, da mora industrijska politika 
obravnavati velike družbene izzive, 
opredeljene v strategiji Evropa 2020, in
cilje te strategije, vključno s prihodnjimi 
cilji glede energije, virov in podnebja, ter 
mora biti učinkovito vključena v proces 
evropskega semestra in nacionalne 
programe reform, da bi spodbudila 
naložbe in ustvarila kakovostna delovna 
mesta, zlasti za mlade;

Or. en

Predlog spremembe 100
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava, da mora industrijska politika 
obravnavati velike družbene izzive, 
opredeljene v strategiji Evropa 2020, in biti 
učinkovito vključena v proces evropskega 
semestra;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. fr
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Predlog spremembe 101
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava, da mora industrijska politika 
obravnavati velike družbene izzive, 
opredeljene v strategiji Evropa 2020, in biti 
učinkovito vključena v proces evropskega 
semestra;

5. priznava, da mora industrijska politika 
obravnavati velike družbene in okoljske
izzive, opredeljene v strategiji Evropa 2020
in sedmem okoljskem akcijskem 
programu, in biti učinkovito vključena v 
proces evropskega semestra;

Or. fr

Predlog spremembe 102
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava, da mora industrijska politika 
obravnavati velike družbene izzive, 
opredeljene v strategiji Evropa 2020, in biti 
učinkovito vključena v proces evropskega 
semestra;

5. poudarja, da industrijska politika 
zajema vsa področja politike, ki vplivajo 
na industrijo; priznava, da mora 
industrijska politika obravnavati velike 
družbene izzive, opredeljene v strategiji 
Evropa 2020, in biti učinkovito vključena v 
proces evropskega semestra;

Or. nl

Predlog spremembe 103
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava, da mora industrijska politika 5. priznava, da mora industrijska politika 
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obravnavati velike družbene izzive, 
opredeljene v strategiji Evropa 2020, in biti 
učinkovito vključena v proces evropskega 
semestra;

obravnavati velike družbene izzive, 
opredeljene v strategiji Evropa 2020, in biti 
učinkovito vključena v proces evropskega 
semestra, da bi zagotovila pogoje, 
potrebne za ustvarjanje naložb in delovnih 
mest, zlasti za mlade;

Or. de

Predlog spremembe 104
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava, da mora industrijska politika 
obravnavati velike družbene izzive, 
opredeljene v strategiji Evropa 2020, in biti 
učinkovito vključena v proces evropskega 
semestra;

5. priznava, da mora industrijska politika 
obravnavati velike družbene izzive, 
opredeljene v strategiji Evropa 2020, in biti 
učinkovito vključena v proces evropskega 
semestra in nacionalne programe reform 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 105
Franck Proust

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj izboljša svoje 
sporočilo glede zavez v podporo 
industrijski politiki, da bi ponovno 
vzpostavila zaupanje vlagateljev, delavcev 
in državljanov v ukrepe EU;

Or. fr
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Predlog spremembe 106
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da mora strategija RISE slediti 
velikopoteznim in uresničljivim 
industrijskim ciljem; ugotavlja, da bi bilo 
treba za dosego cilja 20-odstotnega deleža
letno ustvariti 400.000 novih industrijskih 
delovnih mest; predlaga, da bi bilo treba 
cilj 20 % obravnavati kot usmerjevalni 
cilj, usklajen s cilji 20/20/20 EU;

6. meni, da mora strategija RISE slediti 
velikopoteznim in uresničljivim 
industrijskim ciljem; ugotavlja, da bi bilo 
treba za dosego cilja najmanj 20-odstotne 
zaposlenosti v industriji letno ustvariti vsaj
400.000 novih industrijskih delovnih mest;
predlaga, da zasebne, zadružne, socialne 
in državne naložbe v proizvodnjo stremijo 
k uresničitvi cilja 30-odstotne zaposlenosti 
v industriji do leta 2030;

Or. pl

Predlog spremembe 107
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da mora strategija RISE slediti 
velikopoteznim in uresničljivim 
industrijskim ciljem; ugotavlja, da bi bilo 
treba za dosego cilja 20-odstotnega deleža 
letno ustvariti 400.000 novih industrijskih 
delovnih mest; predlaga, da bi bilo treba 
cilj 20 % obravnavati kot usmerjevalni 
cilj, usklajen s cilji 20/20/20 EU;

6. meni, da mora strategija RISE slediti 
velikopoteznim in uresničljivim 
industrijskim ciljem; ugotavlja, da bi bilo 
treba za dosego cilja 20-odstotnega deleža 
letno ustvariti 400.000 novih industrijskih 
delovnih mest; opozarja, da cilji 20/20/20 
na področju energetske in podnebne 
politike ne smejo ovirati uresničitve 20-
odstotnega cilja za industrijo; poziva k 
večji skladnosti predlogov z drugih 
področij, kot so energetska, okoljska in 
podnebna politika, z 20-odstotnim ciljem 
za industrijo, da bi trajnostno okrepili 
evropsko industrijo;

Or. de
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Predlog spremembe 108
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da mora strategija RISE slediti 
velikopoteznim in uresničljivim 
industrijskim ciljem; ugotavlja, da bi bilo 
treba za dosego cilja 20-odstotnega deleža 
letno ustvariti 400.000 novih industrijskih 
delovnih mest; predlaga, da bi bilo treba 
cilj 20 % obravnavati kot usmerjevalni cilj, 
usklajen s cilji 20/20/20 EU;

6. meni, da mora strategija RISE slediti 
velikopoteznim in uresničljivim 
industrijskim ciljem; ugotavlja, da bi bilo 
treba za dosego cilja 20-odstotnega deleža 
letno ustvariti 400.000 novih industrijskih 
delovnih mest; predlaga, da bi bilo treba 
cilj 20 % obravnavati kot usmerjevalni cilj;

Or. en

Predlog spremembe 109
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da mora strategija RISE slediti 
velikopoteznim in uresničljivim 
industrijskim ciljem; ugotavlja, da bi bilo 
treba za dosego cilja 20-odstotnega deleža 
letno ustvariti 400.000 novih industrijskih 
delovnih mest; predlaga, da bi bilo treba 
cilj 20 % obravnavati kot usmerjevalni cilj, 
usklajen s cilji 20/20/20 EU;

6. meni, da morajo ukrepi slediti 
velikopoteznim in uresničljivim 
industrijskim ciljem; ugotavlja, da bi bilo 
treba za dosego cilja 20-odstotnega deleža 
letno ustvariti 400.000 novih industrijskih 
delovnih mest; predlaga, da bi bilo treba 
cilj 20 % obravnavati kot usmerjevalni cilj, 
usklajen s cilji 20/20/20 EU;

Or. sl

Predlog spremembe 110
Jean-Pierre Audy
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da mora strategija RISE slediti 
velikopoteznim in uresničljivim 
industrijskim ciljem; ugotavlja, da bi bilo 
treba za dosego cilja 20-odstotnega deleža 
letno ustvariti 400.000 novih industrijskih 
delovnih mest; predlaga, da bi bilo treba 
cilj 20 % obravnavati kot usmerjevalni cilj, 
usklajen s cilji 20/20/20 EU;

6. meni, da mora ta industrijska strategija 
slediti velikopoteznim in uresničljivim 
industrijskim ciljem; ugotavlja, da bi bilo 
treba za dosego cilja 20-odstotnega deleža 
letno ustvariti 400.000 novih industrijskih 
delovnih mest; predlaga, da bi bilo treba 
cilj 20 % obravnavati kot usmerjevalni cilj, 
usklajen s cilji 20/20/20 EU;

Or. fr

Predlog spremembe 111
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. meni, da bi moral ta cilj odražati nove 
okoliščine v industriji, kot sta povezovanje 
proizvodnje in storitev (proizvodne 
storitve) ter prehod na gospodarstvo, 
osredotočeno na podatke, in na 
proizvodnjo z dodano vrednostjo; zato 
poziva Komisijo, naj oceni in okrepi svoja 
prizadevanja za uresničevanje ciljev in 
ponovno preuči klasifikacijo industrijskih 
sektorjev;

Or. en

Predlog spremembe 112
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pričakuje, da bi se s strategijo RISE
proizvodnja lahko vrnila v EU, pri čemer 
bi bilo treba nameniti pozornost 
upravljanju dobavne verige in posebnim 
regionalnim proizvodnim kulturam;

7. pričakuje, da bi lahko strategija RISE
oživila proizvodnjo v EU, pri čemer bi bilo 
treba nameniti pozornost upravljanju
lokalne dobavne in prodajne verige ter 
upoštevati tudi regionalno proizvodno 
kulturo in lokalno povpraševanje;

Or. pl

Predlog spremembe 113
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pričakuje, da bi se s strategijo RISE
proizvodnja lahko vrnila v EU, pri čemer 
bi bilo treba nameniti pozornost 
upravljanju dobavne verige in posebnim 
regionalnim proizvodnim kulturam;

7. pričakuje, da bi se z ukrepi za ponovno 
industrializacijo Evrope za spodbujanje 
konkurenčnosti in trajnosti proizvodnja 
lahko vrnila v EU, pri čemer bi bilo treba 
nameniti pozornost upravljanju dobavne 
verige in posebnim regionalnim 
proizvodnim kulturam;

Or. sl

Predlog spremembe 114
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pričakuje, da bi se s strategijo RISE 
proizvodnja lahko vrnila v EU, pri čemer 
bi bilo treba nameniti pozornost 
upravljanju dobavne verige in posebnim 
regionalnim proizvodnim kulturam;

7. pričakuje, da bi se, če bi se izvajali 
ustrezni ukrepi, s strategijo RISE 
proizvodnja lahko vrnila v EU, pri čemer 
bi bilo treba nameniti pozornost 
upravljanju dobavne verige in posebnim 
regionalnim proizvodnim kulturam;
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Or. en

Predlog spremembe 115
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pričakuje, da bi se s strategijo RISE
proizvodnja lahko vrnila v EU, pri čemer 
bi bilo treba nameniti pozornost 
upravljanju dobavne verige in posebnim 
regionalnim proizvodnim kulturam;

7. pričakuje, da bi se s to industrijsko
strategijo proizvodnja lahko vrnila v EU, 
pri čemer bi bilo treba nameniti pozornost 
upravljanju dobavne verige in posebnim 
regionalnim proizvodnim kulturam;

Or. fr

Predlog spremembe 116
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pričakuje, da bi se s strategijo RISE 
proizvodnja lahko vrnila v EU, pri čemer 
bi bilo treba nameniti pozornost 
upravljanju dobavne verige in posebnim 
regionalnim proizvodnim kulturam;

7. pričakuje, da bi se s strategijo RISE 
proizvodnja lahko vrnila v EU, pri čemer 
bi bilo treba nameniti pozornost 
upravljanju dobavne verige in posebnim 
regionalnim proizvodnim kulturam, prav 
tako pa bi bilo treba spodbujati sektorje v 
vzponu, ki so pomembni za trajnostno 
gospodarstvo in družbo, na primer 
sektorje, povezane z biogospodarstvom;

Or. en

Predlog spremembe 117
Bernd Lange
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Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. obžaluje, da veljavna prevladujoča 
makroekonomska politika EU ne 
omogoča potrebnega dostopa do kapitala 
za naložbe in inovacije, zlasti malim in 
srednjim podjetjem, in zato nasprotuje 
industrijski politiki;

Or. de

Predlog spremembe 118
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da bo strategija RISE uspešna 
le, če bo podprta z ustreznim 
makroekonomskim okvirom in potrebnimi 
proračunskimi viri za spodbujanje zasebnih 
naložb; v zvezi s tem poziva k pripravi 
evropske strategije za zeleno rast in izraža 
obžalovanje, ker je Svet zmanjšal sredstva 
za razdelek 1A večletnega finančnega 
okvira;

8. poudarja, da bo strategija RISE uspešna 
le, če bo podprta z ustreznim 
makroekonomskim okvirom in potrebnimi 
proračunskimi viri za spodbujanje javnih 
in zasebnih naložb; v zvezi s tem poziva k 
pripravi evropske strategije za zeleno rast 
in izraža obžalovanje, ker je Svet zmanjšal 
sredstva za razdelek 1A večletnega 
finančnega okvira, zlasti za program 
Obzorje 2020, COSME in instrument za 
povezovanje Evrope; poziva države 
članice, naj bistveno okrepijo finančno 
moč teh programov;

Or. en

Predlog spremembe 119
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da bo strategija RISE uspešna 
le, če bo podprta z ustreznim 
makroekonomskim okvirom in potrebnimi 
proračunskimi viri za spodbujanje zasebnih 
naložb; v zvezi s tem poziva k pripravi 
evropske strategije za zeleno rast in izraža 
obžalovanje, ker je Svet zmanjšal sredstva 
za razdelek 1A večletnega finančnega 
okvira;

8. poudarja, da bo strategija RISE uspešna 
le, če bo podprta z ustreznim 
makroekonomskim okvirom in potrebnimi 
proračunskimi viri za spodbujanje zasebnih 
naložb; v zvezi s tem izraža obžalovanje, 
ker je Svet zmanjšal sredstva za razdelek 
1A večletnega finančnega okvira;

Or. de

Predlog spremembe 120
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da bo strategija RISE uspešna 
le, če bo podprta z ustreznim 
makroekonomskim okvirom in potrebnimi 
proračunskimi viri za spodbujanje zasebnih 
naložb; v zvezi s tem poziva k pripravi 
evropske strategije za zeleno rast in izraža 
obžalovanje, ker je Svet zmanjšal sredstva 
za razdelek 1A večletnega finančnega 
okvira;

8. poudarja, da bo ta industrijska strategija 
uspešna le, če bo podprta z ustreznim 
makroekonomskim okvirom in potrebnimi 
proračunskimi viri za spodbujanje zasebnih 
naložb; v zvezi s tem poziva k pripravi 
evropske strategije za zeleno rast in izraža 
obžalovanje, ker je Svet zmanjšal sredstva 
za razdelek 1A večletnega finančnega 
okvira, kar je Evropski svet potrdil;

Or. fr

Predlog spremembe 121
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da bo strategija RISE uspešna 8. poudarja, da bo strategija RISE uspešna 
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le, če bo podprta z ustreznim
makroekonomskim okvirom in potrebnimi 
proračunskimi viri za spodbujanje zasebnih 
naložb; v zvezi s tem poziva k pripravi 
evropske strategije za zeleno rast in izraža 
obžalovanje, ker je Svet zmanjšal sredstva 
za razdelek 1A večletnega finančnega 
okvira;

le, če bo podprta z jasnim in predvidljivim
makroekonomskim okvirom, pri čemer je 
treba preprečevati prekrivanja in
nasprotujoče si politike, in potrebnimi 
proračunskimi viri za spodbujanje zasebnih 
naložb; v zvezi s tem poziva k pripravi 
evropske strategije za zeleno rast in izraža 
obžalovanje, ker je Svet zmanjšal sredstva 
za razdelek 1A večletnega finančnega 
okvira;

Or. en

Predlog spremembe 122
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da bo strategija RISE uspešna
le, če bo podprta z ustreznim 
makroekonomskim okvirom in potrebnimi 
proračunskimi viri za spodbujanje zasebnih 
naložb; v zvezi s tem poziva k pripravi 
evropske strategije za zeleno rast in izraža 
obžalovanje, ker je Svet zmanjšal sredstva 
za razdelek 1A večletnega finančnega 
okvira;

8. poudarja, da bodo ukrepi uspešni le, če
bodo podprti z ustreznim 
makroekonomskim okvirom, potrebnimi 
proračunskimi viri za spodbujanje zasebnih 
naložb ter spodbujanjem globalne 
konkurenčnosti EU; v zvezi s tem poziva 
k pripravi evropske strategije za zeleno rast 
in izraža obžalovanje, ker je Svet zmanjšal 
sredstva za razdelek 1A večletnega 
finančnega okvira;

Or. sl

Predlog spremembe 123
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da bo strategija RISE uspešna 
le, če bo podprta z ustreznim 

8. poudarja, da bo strategija RISE uspešna 
le, če bo podprta z ustreznim 



PE516.804v01-00 58/89 AM\1000727SL.doc

SL

makroekonomskim okvirom in potrebnimi 
proračunskimi viri za spodbujanje zasebnih 
naložb; v zvezi s tem poziva k pripravi 
evropske strategije za zeleno rast in izraža 
obžalovanje, ker je Svet zmanjšal sredstva 
za razdelek 1A večletnega finančnega 
okvira;

makroekonomskim okvirom in potrebnimi 
proračunskimi viri za spodbujanje zasebnih 
naložb; v zvezi s tem poziva k pripravi 
evropske strategije za zeleno, torej
trajnostno rast in izraža obžalovanje, ker je 
Svet zmanjšal sredstva za razdelek 1A 
večletnega finančnega okvira;

Or. en

Predlog spremembe 124
Franck Proust

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da bo strategija RISE uspešna 
le, če bo podprta z ustreznim 
makroekonomskim okvirom in potrebnimi 
proračunskimi viri za spodbujanje zasebnih 
naložb; v zvezi s tem poziva k pripravi 
evropske strategije za zeleno rast in izraža 
obžalovanje, ker je Svet zmanjšal sredstva 
za razdelek 1A večletnega finančnega 
okvira;

8. poudarja, da bo strategija RISE uspešna 
le, če bo podprta z ustreznim 
makroekonomskim okvirom in potrebnimi 
proračunskimi viri za spodbujanje zasebnih 
naložb; v zvezi s tem poziva k pripravi 
evropske strategije za vključujočo rast in 
izraža obžalovanje, ker je Svet zmanjšal 
sredstva za razdelek 1A večletnega 
finančnega okvira;

Or. fr

Predlog spremembe 125
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da bo strategija RISE uspešna 
le, če bo podprta z ustreznim 
makroekonomskim okvirom in potrebnimi 
proračunskimi viri za spodbujanje zasebnih 
naložb; v zvezi s tem poziva k pripravi 
evropske strategije za zeleno rast in izraža 

8. poudarja, da bo strategija RISE uspešna 
le, če bo podprta z ustreznim 
makroekonomskim okvirom in potrebnimi 
proračunskimi viri za spodbujanje zasebnih 
naložb; v zvezi s tem poziva k pripravi 
evropske strategije za rast in izraža 
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obžalovanje, ker je Svet zmanjšal sredstva 
za razdelek 1A večletnega finančnega 
okvira;

obžalovanje, ker je Svet zmanjšal sredstva 
za razdelek 1A večletnega finančnega 
okvira;

Or. en

Predlog spremembe 126
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, da je treba industrijsko 
politiko EU jasno opredeliti, saj v EU in
državah članicah na področju industrijske 
politike trenutno prevladuje več različnih 
praks in trendov;

Or. de

Predlog spremembe 127
Josefa Andrés Barea

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, da je treba zagotoviti 
stabilnost vseh industrijskih dejavnosti in 
da je zato za gospodarski razvoj 
bistvenega pomena, da se za notranji trg 
določijo predvidljiva pravila in standardi, 
ti pa se morajo v državah članicah 
učinkovito uporabljati;

Or. es

Predlog spremembe 128
Ivo Belet
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Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja vsestranski pristop Komisije 
k industrijski politiki; meni, da bi se 
strategija RISE morala držati 
horizontalnega koncepta industrijske
politike in ne vertikalnega; meni, da
morajo biti sektorski ukrepi vedno 
povezani s sektorsko specializacijo, kar 
spodbuja visokotehnološke strategije in 
strategije z visoko dodano vrednostjo;

9. pozdravlja vsestranski pristop Komisije 
k industrijski politiki; meni, da bi morala
industrijska politika slediti matričnemu 
pristopu, ki združuje horizontalni in 
vertikalni koncept politike; meni, da bi 
bilo treba sektorsko politiko preusmeriti, 
da bi podpirala vrednostne verige ali 
dejavnosti grozdov z velikimi možnostmi 
za rast, namesto da bi temeljila na 
tradicionalni sektorski klasifikaciji;

Or. en

Predlog spremembe 129
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja vsestranski pristop Komisije 
k industrijski politiki; meni, da bi se 
strategija RISE morala držati 
horizontalnega koncepta industrijske 
politike in ne vertikalnega; meni, da 
morajo biti sektorski ukrepi vedno 
povezani s sektorsko specializacijo, kar 
spodbuja visokotehnološke strategije in 
strategije z visoko dodano vrednostjo;

9. pozdravlja vsestranski pristop Komisije 
k industrijski politiki; meni, da bi se 
strategija RISE morala držati 
horizontalnega koncepta industrijske 
politike in ne vertikalnega; meni, da 
morajo biti sektorski ukrepi vedno 
povezani s sektorsko specializacijo, kar 
spodbuja zaposlovanje, znanja, 
podjetništvo, inovacije, ustvarjalnost ter
visokotehnološke strategije in strategije z 
visoko dodano vrednostjo v sektorjih, ki 
lahko podprejo zaposlovanje in rast v 
Evropi; v zvezi s tem pozdravlja 
povezovanje sektorjev z različnih 
področjih, saj to izpolnjuje potrebo po 
prožnosti in ustvarja proizvode, ki so 
tehnološko učinkoviti in okoljsko 
trajnostni;
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Or. it

Predlog spremembe 130
Henri Weber

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja vsestranski pristop Komisije 
k industrijski politiki; meni, da bi se 
strategija RISE morala držati 
horizontalnega koncepta industrijske 
politike in ne vertikalnega; meni, da 
morajo biti sektorski ukrepi vedno 
povezani s sektorsko specializacijo, kar 
spodbuja visokotehnološke strategije in 
strategije z visoko dodano vrednostjo;

9. pozdravlja vsestranski pristop Komisije 
k industrijski politiki; meni, da bi se 
strategija RISE morala držati 
horizontalnega koncepta industrijske 
politike in ne vertikalnega; meni, da 
morajo biti sektorski ukrepi vedno 
povezani s sektorsko specializacijo in 
namenjeni spodbujanju znanj, delovnih 
mest, ustvarjalnosti, inovacij, podjetništva 
in izvoza; meni, da morajo biti namenjeni 
tudi spodbujanju strategij z visoko dodano 
vrednostjo v sektorjih, ki krepijo 
zaposlovanje in rast v Evropi;

Or. fr

Predlog spremembe 131
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja vsestranski pristop Komisije 
k industrijski politiki; meni, da bi se 
strategija RISE morala držati 
horizontalnega koncepta industrijske 
politike in ne vertikalnega; meni, da 
morajo biti sektorski ukrepi vedno 
povezani s sektorsko specializacijo, kar 
spodbuja visokotehnološke strategije in 
strategije z visoko dodano vrednostjo;

9. pozdravlja vsestranski pristop Komisije 
k industrijski politiki; meni, da bi se 
strategija RISE morala držati 
horizontalnega koncepta industrijske 
politike in ne vertikalnega; meni, da 
morajo biti sektorski ukrepi vedno 
povezani s sektorsko specializacijo, kar 
spodbuja visokotehnološke strategije in 
strategije z visoko dodano vrednostjo;
priporoča, da se vprašanja v zvezi z 
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industrijo in konkurenčnostjo popolnoma 
vključijo v druge politike EU na 
področjih, kot so konkurenca, 
mednarodna trgovina, energija, okolje, 
inovacije, strukturni skladi, 
usposabljanje, turizem in kultura, da bi 
oblikovali celovit in usklajen pristop;

Or. fr

Predlog spremembe 132
Franck Proust, Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja vsestranski pristop Komisije 
k industrijski politiki; meni, da bi se 
strategija RISE morala držati 
horizontalnega koncepta industrijske 
politike in ne vertikalnega; meni, da 
morajo biti sektorski ukrepi vedno 
povezani s sektorsko specializacijo, kar 
spodbuja visokotehnološke strategije in 
strategije z visoko dodano vrednostjo;

9. pozdravlja vsestranski pristop Komisije 
k industrijski politiki; meni, da bi se 
strategija RISE morala držati 
horizontalnega koncepta industrijske 
politike in ne vertikalnega; meni, da 
morajo biti sektorski ukrepi vedno 
povezani s sektorsko specializacijo, kar 
spodbuja visokotehnološke strategije in 
strategije z visoko dodano vrednostjo, 
obenem pa ohranjati osnovno industrijo;
poziva države članice in Komisijo, naj 
osredotočijo svoja prizadevanja na 
sektorje s trdno bazo strokovnega znanja 
in visoko stopnjo naložb v raziskave in 
razvoj ter ustvarjanja dodane vrednosti;

Or. fr

Predlog spremembe 133
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja vsestranski pristop Komisije 
k industrijski politiki; meni, da bi se
strategija RISE morala držati 
horizontalnega koncepta industrijske 
politike in ne vertikalnega; meni, da 
morajo biti sektorski ukrepi vedno 
povezani s sektorsko specializacijo, kar 
spodbuja visokotehnološke strategije in 
strategije z visoko dodano vrednostjo;

9. pozdravlja vsestranski pristop Komisije 
k industrijski politiki; meni, da bi se ukrepi 
za ponovno industrializacijo Evrope 
morali držati horizontalnega koncepta 
industrijske politike in ne vertikalnega; 
meni, da morajo biti sektorski ukrepi vedno 
povezani s sektorsko specializacijo, kar 
spodbuja visokotehnološke strategije in 
strategije z visoko dodano vrednostjo;
meni, da je potrebno hkrati upoštevati tudi 
pomen ostalih panog in zagotavljati 
diverzifikacijo industrije;

Or. sl

Predlog spremembe 134
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja vsestranski pristop Komisije 
k industrijski politiki; meni, da bi se 
strategija RISE morala držati 
horizontalnega koncepta industrijske 
politike in ne vertikalnega; meni, da 
morajo biti sektorski ukrepi vedno 
povezani s sektorsko specializacijo, kar 
spodbuja visokotehnološke strategije in 
strategije z visoko dodano vrednostjo;

9. pozdravlja vsestranski pristop Komisije 
k industrijski politiki; meni, da bi se 
strategija RISE morala držati 
horizontalnega koncepta industrijske 
politike in ne vertikalnega; meni, da 
morajo biti sektorski ukrepi vedno 
povezani s strategijami z visoko dodano 
vrednostjo in potencialom za spodbujanje 
rasti in zaposlovanja v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 135
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja vsestranski pristop Komisije 
k industrijski politiki; meni, da bi se 
strategija RISE morala držati 
horizontalnega koncepta industrijske 
politike in ne vertikalnega; meni, da 
morajo biti sektorski ukrepi vedno 
povezani s sektorsko specializacijo, kar 
spodbuja visokotehnološke strategije in 
strategije z visoko dodano vrednostjo;

9. pozdravlja vsestranski pristop Komisije 
k industrijski politiki; meni, da bi se ta 
industrijska strategija morala držati 
horizontalnega koncepta industrijske 
politike in ne vertikalnega; meni, da 
morajo biti sektorski ukrepi vedno 
povezani s sektorsko specializacijo, kar 
spodbuja visokotehnološke strategije in 
strategije z visoko dodano vrednostjo;

Or. fr

Predlog spremembe 136
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva institucije EU in nacionalne 
vlade, naj zagotovijo ukrepe za učinkovito 
spodbujanje konkurenčnosti industrije na 
enotnem trgu in v globalnem okviru z 
boljšim usklajevanjem vseh ustreznih 
politik;

Or. en

Predlog spremembe 137
Franck Proust

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. se strinja s Komisijo, da mora 
industrijska politika imeti učinkovito 
celostno strukturo upravljanja, ki vključuje 
nadzor; opozarja na priporočilo 

10. se strinja s Komisijo, da mora 
industrijska politika imeti učinkovito 
celostno strukturo upravljanja, ki vključuje 
nadzor; opozarja na priporočilo 
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Evropskega parlamenta v Langeovem 
poročilu o industriji, da bi bilo treba v 
okviru zadevnih generalnih direktoratov 
oblikovati stalno delovno skupino 
Komisije za industrijsko politiko; poziva 
Komisijo, naj Evropskemu parlamentu 
vsako leto poroča o napredovanju strategije 
RISE; poudarja, da je za izvajanje 
strategije RISE potrebno zavezništvo 
zainteresiranih strani iz industrije, 
sindikatov, akademskega sveta in civilne 
družbe; poziva Komisijo, naj za pospešitev 
izvajanja strategije RISE v celoti uporabi 
člen 173(2) Pogodbe;

Evropskega parlamenta v Langeovem 
poročilu o industriji, da bi bilo treba v 
okviru zadevnih generalnih direktoratov 
oblikovati stalno delovno skupino 
Komisije za industrijsko politiko; poziva 
Komisijo, naj izvede študijo za jasno 
opredelitev izzivov v zvezi s presežno 
zmogljivostjo in prestrukturiranjem, s 
katerimi se srečujejo nekateri sektorji, ter 
predloži kratkoročne rešitve in
Evropskemu parlamentu vsako leto poroča 
o napredovanju strategije RISE, v to 
poročilo pa vključi tudi oceno neskladja 
med njenimi cilji ter razpoložljivimi 
zmožnostmi in sredstvi; poudarja, da je za 
izvajanje strategije RISE potrebno 
zavezništvo zainteresiranih strani iz 
industrije, sindikatov, akademskega sveta 
in civilne družbe; poziva Komisijo, naj
učinkoviteje zbira sredstva (zmožnosti, 
sredstva in službe) ter za pospešitev 
izvajanja strategije RISE v celoti uporabi 
člen 173(2) Pogodbe;

Or. fr

Predlog spremembe 138
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. se strinja s Komisijo, da mora 
industrijska politika imeti učinkovito 
celostno strukturo upravljanja, ki vključuje 
nadzor; opozarja na priporočilo 
Evropskega parlamenta v Langeovem 
poročilu o industriji, da bi bilo treba v 
okviru zadevnih generalnih direktoratov 
oblikovati stalno delovno skupino 
Komisije za industrijsko politiko; poziva 
Komisijo, naj Evropskemu parlamentu 
vsako leto poroča o napredovanju strategije 

10. se strinja s Komisijo, da mora 
industrijska politika imeti učinkovito 
celostno strukturo upravljanja, ki vključuje 
nadzor; opozarja na priporočilo 
Evropskega parlamenta v Langeovem 
poročilu o industriji, da bi bilo treba v 
okviru zadevnih generalnih direktoratov 
oblikovati stalno delovno skupino 
Komisije za industrijsko politiko, ki bo 
upoštevala prispevek zainteresiranih 
strani ter usklajevala in spremljala 
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RISE; poudarja, da je za izvajanje 
strategije RISE potrebno zavezništvo 
zainteresiranih strani iz industrije, 
sindikatov, akademskega sveta in civilne 
družbe; poziva Komisijo, naj za pospešitev 
izvajanja strategije RISE v celoti uporabi 
člen 173(2) Pogodbe;

izvajanje; poziva Komisijo, naj 
Evropskemu parlamentu vsako leto poroča 
o napredovanju strategije RISE; poudarja, 
da je za izvajanje strategije RISE potrebno 
zavezništvo in partnerstvo zainteresiranih 
strani iz različnih sektorjev industrije, 
sindikatov, akademskega sveta in civilne 
družbe, kot so varuhi potrošnikov in 
nevladne organizacije; poziva Komisijo, 
naj za pospešitev izvajanja strategije RISE 
v celoti uporabi člen 173(2) Pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 139
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. se strinja s Komisijo, da mora 
industrijska politika imeti učinkovito 
celostno strukturo upravljanja, ki vključuje 
nadzor; opozarja na priporočilo 
Evropskega parlamenta v Langeovem 
poročilu o industriji, da bi bilo treba v 
okviru zadevnih generalnih direktoratov 
oblikovati stalno delovno skupino 
Komisije za industrijsko politiko; poziva 
Komisijo, naj Evropskemu parlamentu 
vsako leto poroča o napredovanju strategije
RISE; poudarja, da je za izvajanje 
strategije RISE potrebno zavezništvo 
zainteresiranih strani iz industrije, 
sindikatov, akademskega sveta in civilne 
družbe; poziva Komisijo, naj za pospešitev 
izvajanja strategije RISE v celoti uporabi 
člen 173(2) Pogodbe;

10. se strinja s Komisijo, da mora 
industrijska politika imeti učinkovito 
celostno strukturo upravljanja, ki vključuje 
nadzor in spremljanje dejavnosti; opozarja 
na priporočilo Evropskega parlamenta v 
Langeovem poročilu o industriji, da bi bilo 
treba v okviru zadevnih generalnih 
direktoratov oblikovati stalno delovno 
skupino Komisije za industrijsko politiko;
poziva Komisijo, naj Evropskemu 
parlamentu vsako leto poroča o 
napredovanju te industrijske strategije;
poudarja, da je za izvajanje strategije RISE 
potrebno zavezništvo zainteresiranih strani 
iz industrije, sindikatov, akademskega 
sveta in civilne družbe; poziva Komisijo, 
naj za pospešitev izvajanja te industrijske
strategije v celoti uporabi člen 173(2) 
Pogodbe;

Or. fr
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Predlog spremembe 140
Vittorio Prodi

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. se strinja s Komisijo, da mora 
industrijska politika imeti učinkovito 
celostno strukturo upravljanja, ki vključuje 
nadzor; opozarja na priporočilo 
Evropskega parlamenta v Langeovem 
poročilu o industriji, da bi bilo treba v 
okviru zadevnih generalnih direktoratov 
oblikovati stalno delovno skupino 
Komisije za industrijsko politiko; poziva 
Komisijo, naj Evropskemu parlamentu 
vsako leto poroča o napredovanju strategije 
RISE; poudarja, da je za izvajanje 
strategije RISE potrebno zavezništvo 
zainteresiranih strani iz industrije, 
sindikatov, akademskega sveta in civilne 
družbe; poziva Komisijo, naj za pospešitev 
izvajanja strategije RISE v celoti uporabi 
člen 173(2) Pogodbe;

10. se strinja s Komisijo, da mora 
industrijska politika imeti učinkovito 
celostno strukturo upravljanja, ki vključuje 
nadzor; opozarja na priporočilo 
Evropskega parlamenta v Langeovem 
poročilu o industriji, da bi bilo treba v 
okviru zadevnih generalnih direktoratov 
oblikovati stalno delovno skupino 
Komisije za industrijsko politiko; poziva 
Komisijo, naj Evropskemu parlamentu 
vsako leto poroča o napredovanju strategije 
RISE; poudarja, da je za izvajanje 
strategije RISE potrebno zavezništvo 
zainteresiranih strani iz industrije, 
sindikatov, akademskega sveta in civilne 
družbe, da bi lahko vanjo sistematično 
vključili zapletena načela, kot je širša 
odgovornost proizvajalca in potrošnika;
poziva Komisijo, naj za pospešitev 
izvajanja strategije RISE v celoti uporabi 
člen 173(2) Pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 141
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. se strinja s Komisijo, da mora 
industrijska politika imeti učinkovito 
celostno strukturo upravljanja, ki vključuje 
nadzor; opozarja na priporočilo 
Evropskega parlamenta v Langeovem 
poročilu o industriji, da bi bilo treba v 

10. se strinja s Komisijo, da mora 
industrijska politika imeti učinkovito 
celostno strukturo upravljanja, ki vključuje 
nadzor; opozarja na priporočilo 
Evropskega parlamenta v Langeovem 
poročilu o industriji, da bi bilo treba v 
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okviru zadevnih generalnih direktoratov 
oblikovati stalno delovno skupino 
Komisije za industrijsko politiko; poziva 
Komisijo, naj Evropskemu parlamentu 
vsako leto poroča o napredovanju strategije 
RISE; poudarja, da je za izvajanje 
strategije RISE potrebno zavezništvo 
zainteresiranih strani iz industrije, 
sindikatov, akademskega sveta in civilne 
družbe; poziva Komisijo, naj za pospešitev 
izvajanja strategije RISE v celoti uporabi 
člen 173(2) Pogodbe;

okviru zadevnih generalnih direktoratov 
oblikovati stalno delovno skupino 
Komisije za industrijsko politiko; poziva 
Komisijo, naj Evropskemu parlamentu 
vsako leto poroča o napredovanju strategije 
RISE; poudarja, da je za izvajanje 
strategije RISE potrebno zavezništvo 
zainteresiranih strani iz industrije
(vključno z MSP), sindikatov, 
akademskega sveta in civilne družbe;
poziva Komisijo, naj za pospešitev 
izvajanja strategije RISE v celoti uporabi 
člen 173(2) Pogodbe;

Or. fr

Predlog spremembe 142
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. se strinja s Komisijo, da mora 
industrijska politika imeti učinkovito 
celostno strukturo upravljanja, ki vključuje 
nadzor; opozarja na priporočilo 
Evropskega parlamenta v Langeovem 
poročilu o industriji, da bi bilo treba v 
okviru zadevnih generalnih direktoratov 
oblikovati stalno delovno skupino 
Komisije za industrijsko politiko; poziva 
Komisijo, naj Evropskemu parlamentu 
vsako leto poroča o napredovanju
strategije RISE; poudarja, da je za 
izvajanje strategije RISE potrebno 
zavezništvo zainteresiranih strani iz 
industrije, sindikatov, akademskega sveta 
in civilne družbe; poziva Komisijo, naj za 
pospešitev izvajanja strategije RISE v 
celoti uporabi člen 173(2) Pogodbe;

10. se strinja s Komisijo, da mora 
industrijska politika imeti učinkovito 
celostno strukturo upravljanja, ki vključuje 
nadzor; opozarja na priporočilo 
Evropskega parlamenta v Langeovem 
poročilu o industriji, da bi bilo treba v 
okviru zadevnih generalnih direktoratov 
oblikovati stalno delovno skupino 
Komisije za industrijsko politiko; poziva 
Komisijo, naj Evropskemu parlamentu 
vsako leto poroča o napredovanju ukrepov; 
poudarja, da je za izvajanje strategije RISE 
potrebno zavezništvo zainteresiranih strani 
iz industrije, sindikatov, akademskega 
sveta in civilne družbe; poziva Komisijo, 
naj za pospešitev izvajanja ukrepov v 
celoti uporabi člen 173(2) Pogodbe;

Or. sl
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Predlog spremembe 143
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da je leta 2010 industrijska 
proizvodnja štirih od 27 držav članic —
Nemčija (27,29 %), Italija (12,44 %), 
Združeno kraljestvo (11,93 %) in Francija 
(11,65 %) — predstavljala več kot 60 % 
industrijske proizvodnje EU, 10 držav 
članic pa je skupaj predstavljalo manj kot 
4 %, zato poziva Komisijo, naj sprejme 
ukrepe, potrebne za ponovno vzpostavitev 
industrijske proizvodnje EU v vseh njenih 
državah članicah, zlasti v tistih, katerih 
industrijska proizvodnja predstavlja manj 
kot 1 % industrijske proizvodnje EU;

Or. ro

Predlog spremembe 144
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da je treba politiko na vseh 
drugih področjih oblikovati ob 
upoštevanju ciljev industrijske politike, da 
bi spodbudili celovit pristop k industrijski 
politiki; v zvezi s tem opozarja na 
Evropsko skupnost za premog in jeklo, ki 
dokazuje, da je enotno in inovativno 
ukrepanje na področju industrijske 
politike lahko uspešno, ustvarja delovna 
mesta in zaposlovanje, spodbuja 
vključevanje in je socialnopartnerske 
narave;
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Or. de

Predlog spremembe 145
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. pozdravlja sektorske strategije v 
avtomobilskem (Cars 2020) in jeklarskem 
sektorju (akcijski načrt za jeklo) ter poziva 
Komisijo, naj te strategije podpre tudi z 
ustreznimi ukrepi;

Or. de

Predlog spremembe 146
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je strategijo RISE treba
usmerjati k zagonu naložbenih tokov na 
jugu Evrope, da se ponovno okrepi rast, 
zlasti s pametno specializacijo in 
oblikovanjem grozdov, vključno 
nadnacionalnih;

11. meni, da je treba to industrijsko
strategijo usmerjati k zagonu naložbenih 
tokov po vsej Evropski uniji in predvsem v 
regijah, ki so v zadnjih letih opustile 
industrijo, da se ponovno okrepi rast, zlasti 
s pametno specializacijo in oblikovanjem 
grozdov, vključno nadnacionalnih;

Or. fr

Predlog spremembe 147
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je strategijo RISE treba 
usmerjati k zagonu naložbenih tokov na 
jugu Evrope, da se ponovno okrepi rast, 
zlasti s pametno specializacijo in 
oblikovanjem grozdov, vključno 
nadnacionalnih;

11. meni, da je strategijo RISE treba 
usmerjati v to, da jug Evrope ponovno 
postane konkurenčno okolje, privlačno za 
naložbe, da se ponovno okrepi rast, zlasti s 
pametno specializacijo in oblikovanjem 
grozdov, vključno nadnacionalnih;

Or. de

Predlog spremembe 148
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je strategijo RISE treba 
usmerjati k zagonu naložbenih tokov na 
jugu Evrope, da se ponovno okrepi rast, 
zlasti s pametno specializacijo in 
oblikovanjem grozdov, vključno 
nadnacionalnih;

11. meni, da je strategijo RISE treba 
usmerjati k zagonu naložbenih tokov na 
jugu in vzhodu Evrope ter v njenem 
osrednjem delu, da se ponovno okrepi rast, 
zlasti s pametno lokalno specializacijo in 
oblikovanjem regionalnih grozdov;

Or. pl

Predlog spremembe 149
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je strategijo RISE treba 
usmerjati k zagonu naložbenih tokov na 
jugu Evrope, da se ponovno okrepi rast, 
zlasti s pametno specializacijo in 
oblikovanjem grozdov, vključno 
nadnacionalnih;

11. meni, da je strategijo RISE treba 
usmerjati k zagonu naložbenih tokov na 
jugu Evrope, da se ponovno okrepi rast, 
zlasti s pametno specializacijo in 
oblikovanjem grozdov in poslovnih mrež,
ki delujejo tudi na nadnacionalni ravni;
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Or. en

Predlog spremembe 150
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je strategijo RISE treba 
usmerjati k zagonu naložbenih tokov na 
jugu Evrope, da se ponovno okrepi rast, 
zlasti s pametno specializacijo in 
oblikovanjem grozdov, vključno 
nadnacionalnih;

11. meni, da je ukrepe za ponovno 
industrializacijo Evrope treba usmerjati k 
zagonu naložbenih tokov na jugu Evrope, 
da se ponovno okrepi rast, zlasti s pametno 
specializacijo in oblikovanjem grozdov, 
vključno nadnacionalnih;

Or. sl

Predlog spremembe 151
Zofija Mazej Kukovič

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je strategijo RISE treba 
usmerjati k zagonu naložbenih tokov na 
jugu Evrope, da se ponovno okrepi rast, 
zlasti s pametno specializacijo in 
oblikovanjem grozdov, vključno 
nadnacionalnih;

11. meni, da je strategijo RISE treba 
usmerjati k zagonu naložbenih tokov v 
Evropo, da se ponovno okrepi rast, zlasti s 
pametno specializacijo in oblikovanjem 
grozdov, vključno nadnacionalnih;

Or. en

Predlog spremembe 152
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je strategijo RISE treba 
usmerjati k zagonu naložbenih tokov na 
jugu Evrope, da se ponovno okrepi rast, 
zlasti s pametno specializacijo in 
oblikovanjem grozdov, vključno 
nadnacionalnih;

11. meni, da je strategijo RISE treba 
usmerjati k zagonu naložbenih tokov na 
jugu Evrope, da se ponovno okrepi rast, 
zlasti s pametno specializacijo in 
oblikovanjem grozdov, vključno 
nadnacionalnih in regionalnih;

Or. en

Predlog spremembe 153
Jolanta Emilia Hibner

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da je strategijo RISE treba 
usmerjati k zagonu naložbenih tokov na 
jugu Evrope, da se ponovno okrepi rast, 
zlasti s pametno specializacijo in 
oblikovanjem grozdov, vključno 
nadnacionalnih;

11. meni, da je strategijo RISE treba 
usmerjati k zagonu naložbenih tokov na 
jugu in vzhodu Evrope, da se ponovno 
okrepi rast, zlasti s pametno specializacijo 
in oblikovanjem grozdov, vključno 
nadnacionalnih;

Or. pl

Predlog spremembe 154
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja delo podpredsednika 
Tajanija na področju tesnejšega 
usklajevanja industrijske politike s Svetom 
za konkurenčnost; poudarja, da je
strategijo RISE treba usklajevati z 
industrijskimi politikami držav članic;

12. pozdravlja delo podpredsednika 
Tajanija na področju tesnejšega 
usklajevanja industrijske politike s Svetom 
za konkurenčnost; poudarja, da je treba
vzpostaviti pogoje, ki so ugodni za podjetja 
in industrijo na ravni EU in na 
nacionalni ravni, zlasti v zvezi z 
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industrijsko politiko, da bi lahko 
konkurirali na mednarodnem prizorišču;
meni, da so bistveni pogoji za industrijsko 
rast predvsem pametna pravna ureditev, 
zmanjšana birokracija, uravnotežena 
okoljska politika, usmerjena v 
konkurenco, ter prožna pravila o 
delovnem času in upoštevanje potreb trga 
dela v izobraževalnem sistemu;

Or. de

Predlog spremembe 155
Josefa Andrés Barea

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja delo podpredsednika 
Tajanija na področju tesnejšega 
usklajevanja industrijske politike s Svetom 
za konkurenčnost; poudarja, da je strategijo 
RISE treba usklajevati z industrijskimi 
politikami držav članic;

12. pozdravlja delo podpredsednika 
Tajanija na področju tesnejšega 
usklajevanja industrijske politike s Svetom 
za konkurenčnost; poudarja, da je strategijo 
RISE treba usklajevati z industrijskimi 
politikami držav članic; podpira zamisel, 
da bi se okrepila vloga Sveta za 
konkurenčnost, ki bi lahko prevzel 
odgovornost za vertikalno usklajevanje 
politik na evropski ravni, ravni držav 
članic in regionalni ravni;

Or. es

Predlog spremembe 156
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja delo podpredsednika 12. pozdravlja delo podpredsednika 
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Tajanija na področju tesnejšega 
usklajevanja industrijske politike s Svetom 
za konkurenčnost; poudarja, da je
strategijo RISE treba usklajevati z 
industrijskimi politikami držav članic;

Tajanija na področju tesnejšega 
usklajevanja industrijske politike s Svetom 
za konkurenčnost; priznava, da mora biti 
industrijska politika za strategijo RISE 
skupna podlaga za EU, vendar poudarja, 
da mora upoštevati različne nacionalne in 
regionalne okoliščine, prav tako pa jo je 
treba usklajevati z industrijskimi politikami 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 157
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja delo podpredsednika 
Tajanija na področju tesnejšega 
usklajevanja industrijske politike s Svetom 
za konkurenčnost; poudarja, da je
strategijo RISE treba usklajevati z 
industrijskimi politikami držav članic;

12. pozdravlja delo podpredsednika 
Tajanija na področju tesnejšega 
usklajevanja industrijske politike s Svetom 
za konkurenčnost; poudarja, da je treba
ukrepe za ponovno industrializacijo 
Evrope usklajevati z industrijskimi 
politikami držav članic;

Or. sl

Predlog spremembe 158
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja delo podpredsednika 
Tajanija na področju tesnejšega 
usklajevanja industrijske politike s Svetom 
za konkurenčnost; poudarja, da je strategijo
RISE treba usklajevati z industrijskimi 
politikami držav članic;

12. pozdravlja delo podpredsednika 
Tajanija na področju tesnejšega 
usklajevanja industrijske politike s Svetom 
za konkurenčnost; poudarja, da je to 
evropsko industrijsko strategijo treba 
usklajevati s strategijami držav članic;
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Or. fr

Predlog spremembe 159
Franck Proust

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da bi regije morale polno 
sodelovati pri opredelitvi prednostnih 
nalog in industrijskega potenciala na 
njihovem ozemlju; pozdravlja delo Odbora 
regij in delo Komisije v zvezi s strategijami 
za pametno specializacijo, da se sredstva 
EU usmerijo k ciljem strategije Evropa 
2020;

13. meni, da bi morale pri opredelitvi 
prednostnih nalog in industrijskega 
potenciala na svojem ozemlju sodelovati 
ozemeljske enote na različnih ravneh, ki 
bi morale v procesu sprejemati tudi 
usklajene ukrepe; pozdravlja delo Odbora 
regij in delo Komisije v zvezi s strategijami 
za pametno specializacijo, da se sredstva 
EU usmerijo k ciljem strategije Evropa 
2020;

Or. fr

Predlog spremembe 160
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. meni, da bi regije morale polno 
sodelovati pri opredelitvi prednostnih 
nalog in industrijskega potenciala na 
njihovem ozemlju; pozdravlja delo Odbora 
regij in delo Komisije v zvezi s strategijami 
za pametno specializacijo, da se sredstva 
EU usmerijo k ciljem strategije Evropa 
2020;

13. meni, da bi morali lokalni organi
polno sodelovati pri opredelitvi 
prednostnih nalog in lokalnega
industrijskega potenciala na svojem 
ozemlju ter pri spodbujanju razvoja malih 
in srednjih podjetij; pozdravlja delo 
Odbora regij in delo Komisije v zvezi s 
strategijami za pametno specializacijo, da 
se sredstva EU usmerijo k ciljem strategije 
Evropa 2020;

Or. pl
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Predlog spremembe 161
Franck Proust

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da so industrijska mala in 
srednja podjetja prednost, saj jim njihova 
velikost in odzivnost omogočata, da se 
prilagodijo spremembam, čeprav jih kriza 
najprej prizadene; poziva Komisijo in 
države članice, naj uvedejo posebne 
programe za podporo in pomoč malim in 
srednjim podjetjem, zlasti za zgodnje 
odkrivanje bodočih industrijskih prvakov;

Or. fr

Predlog spremembe 162
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo, naj strukturne 
politike (ESRR in ESS) podpre z 
usklajenimi ukrepi, da bi prispevala k 
zagotovitvi trajnostne in stalne rasti; zlasti 
poudarja potrebo po uskladitvi 
nacionalnih politik s politikami EU –
prvič, da bi premagali izredno stanje na 
področju revščine, in drugič, da bi 
okrepili zaposlovanje in proizvodnjo;

Or. it

Predlog spremembe 163
Reinhard Bütikofer
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da bi bilo treba Evropski 
parlament redno obveščati o razvoju 
industrijske politike, in pozdravlja letno 
poročilo Komisije o napredku; obžaluje, 
da Evropski parlament doslej še ni bil 
vključen v strukture upravljanja, ki jih je 
predlagala Komisija; predlaga, da poleg 
poročila, ki ga Komisija posreduje 
Evropskemu parlamentu, letno poročilo 
objavijo tudi delovne skupine za 
prednostna področja ukrepanja;

Or. en

Predlog spremembe 164
Gaston Franco

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da je treba izboljšati način, 
kako Unija predstavlja svojo industrijsko 
politiko javnosti in zlasti mladim, da bi 
izboljšali podobo evropske industrije, 
njenih delovnih mest in strokovnega 
znanja;

Or. fr

Predlog spremembe 165
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. pričakuje, da se bodo ukrepi in 
dejavnosti za spodbujanje podjetništva na 
evropski ali nacionalni ravni uporabljali 
za vse vrste podjetij, zadruge, obrtniška 
podjetja, svobodne poklice in podjetja 
socialnega gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 166
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poudarja, da je treba okrepiti vlogo 
lokalnih organov v procesu ponovne 
industrializacije, da bi lokalne skupnosti 
postavili v središče dejavnosti 
podjetništva; 

Or. it

Predlog spremembe 167
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da sta modernizacija 
industrijske osnove EU in povečanje njene 
ključne konkurenčnosti mogoča izključno s 
kampanjo za inovacije, učinkovitost in 
trajnostno tehnologijo;

14. poudarja, da sta modernizacija 
industrijske osnove EU in povečanje njene 
ključne konkurenčnosti mogoča izključno s 
kampanjo za inovacije, učinkovitost in 
trajnostno tehnologijo; v zvezi s tem 
poudarja, da je treba upoštevati predvsem 
letno poročilo Komisije o inovacijah 
(sistem kazalnikov uspešnosti Unije 
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inovacij za leto 2013), ki kaže, kako 
inovacije vplivajo na krepitev trajnostne 
konkurenčnosti, zagotavlja primerjalno 
oceno uspešnosti držav članic EU na 
področju raziskav in inovacij ter 
opredeljuje relativne prednosti in slabosti 
njihovih sistemov za raziskave in 
inovacije;

Or. de

Predlog spremembe 168
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da sta modernizacija
industrijske osnove EU in povečanje njene 
ključne konkurenčnosti mogoča izključno
s kampanjo za inovacije, učinkovitost in 
trajnostno tehnologijo;

14. poudarja, da je mogoče konkurenčnost
industrijske osnove EU obnoviti in okrepiti 
le s kampanjo za inovacije, učinkovitost in 
trajnostno tehnologijo ter z novimi 
poslovnimi modeli, ki temeljijo na 
izboljšanem strokovnemu znanju, 
ustvarjalnosti in lokalni proizvodnji;

Or. en

Predlog spremembe 169
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da sta modernizacija 
industrijske osnove EU in povečanje njene 
ključne konkurenčnosti mogoča izključno s 
kampanjo za inovacije, učinkovitost in 
trajnostno tehnologijo;

14. poudarja, da sta modernizacija 
industrijske osnove EU in povečanje njene 
ključne konkurenčnosti mogoča izključno s 
kampanjo za inovacije, učinkovitost in 
trajnostno tehnologijo; meni, da je treba 
inovacije spodbujati celovito in z 
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vključevanjem vseh zainteresiranih strani, 
tj. od inovacij delavcev v proizvodnji in 
netehničnih inovacij do visokotehnoloških 
raziskav in razvoja v raziskovalnih 
laboratorijih;

Or. en

Predlog spremembe 170
Henri Weber

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da sta modernizacija 
industrijske osnove EU in povečanje njene 
ključne konkurenčnosti mogoča izključno s 
kampanjo za inovacije, učinkovitost in 
trajnostno tehnologijo;

14. poudarja, da sta modernizacija 
industrijske osnove EU in povečanje njene 
ključne konkurenčnosti mogoča izključno s 
kampanjo za inovacije, učinkovitost in 
trajnostno tehnologijo ter s spodbujanjem 
novih ekonomskih modelov, ki temeljijo 
znanjih, ustvarjalnosti in lokalni 
proizvodnji;

Or. fr

Predlog spremembe 171
Adam Gierek

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da sta modernizacija 
industrijske osnove EU in povečanje njene
ključne konkurenčnosti mogoča izključno 
s kampanjo za inovacije, učinkovitost in
trajnostno tehnologijo;

14. poudarja, da sta tehnološka
modernizacija industrijske osnove EU in 
povečanje njene regionalne in svetovne
konkurenčnosti mogoča izključno s 
kampanjo za inovacije, ki spodbuja
učinkovitost in trajnostni razvoj;

Or. pl
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Predlog spremembe 172
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da sta modernizacija
industrijske osnove EU in povečanje njene 
ključne konkurenčnosti mogoča izključno 
s kampanjo za inovacije, učinkovitost in 
trajnostno tehnologijo;

14. poudarja, da lahko inovativne, 
učinkovite in trajnostne tehnologije 
prispevajo k modernizaciji industrijske 
osnove EU in povečanju njene ključne 
konkurenčnosti;

Or. en

Predlog spremembe 173
Romana Jordan

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da sta modernizacija
industrijske osnove EU in povečanje njene 
ključne konkurenčnosti mogoča izključno 
s kampanjo za inovacije, učinkovitost in 
trajnostno tehnologijo;

14. poudarja, da je za modernizacijo
industrijske osnove EU in povečanje njene 
ključne konkurenčnosti potrebna tudi 
kampanja za inovacije, učinkovitost in 
trajnostno tehnologijo;

Or. sl

Predlog spremembe 174
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da sta modernizacija
industrijske osnove EU in povečanje njene 

14. poudarja pomen spodbujanja 
strategije, ki temelji na kampanji za 
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ključne konkurenčnosti mogoča izključno 
s kampanjo za inovacije, učinkovitost in 
trajnostno tehnologijo;

inovacije, učinkovitost in trajnostno 
tehnologijo, za modernizacijo industrijske 
osnove EU in povečanje njene ključne 
konkurenčnosti;

Or. en

Predlog spremembe 175
Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da sta modernizacija 
industrijske osnove EU in povečanje njene 
ključne konkurenčnosti mogoča izključno s 
kampanjo za inovacije, učinkovitost in 
trajnostno tehnologijo;

14. poudarja, da sta modernizacija 
industrijske osnove EU in povečanje njene 
ključne konkurenčnosti mogoča izključno s 
kampanjo za inovacije in učinkovitost;

Or. de

Predlog spremembe 176
Françoise Grossetête

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja dejstvo, da je treba za uspeh 
nove in trajnostne evropske industrijske 
politike razviti celovite sektorske pristope, 
v skladu s katerimi morajo države članice 
sodelovati pri uresničevanju zastavljenih 
ciljev; zato poziva države članice in 
Evropsko unijo, naj osredotočijo svoja 
prizadevanja na evropske sektorje z visoko 
stopnjo naložb v raziskave in razvoj, ki 
prispevajo k zunanjetrgovinski bilanci 
Evropske unije;

Or. fr
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Predlog spremembe 177
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva Komisijo, naj okrepi 
komunikacijska omrežja po vzoru 
projektov pametnih mest s sodelovanjem 
med regijami, večjimi in manjšimi mesti 
ter lokalnimi območji, da bi upravljali 
skupne storitve ter učinkovito proizvajali 
in porabljali energijo, in sicer s 
spodbujanjem ukrepov varčevanja z 
energijo, ki bodo spodbudili, na primer, 
gradnjo visokotehnoloških stavb z majhno 
porabo energije;

Or. it

Predlog spremembe 178
Josefa Andrés Barea

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. da bi dosegli svetovno konkurenčno 
gospodarstvo, ki temelji na inovacijah, 
poziva EU in države članice, naj 
osredotočijo prizadevanja na industrijske 
dejavnosti, ki imajo visoko raven raziskav, 
razvoja in inovacij, vključno s 
postopkovnimi inovacijami, ki dejavno 
prispevajo k trgovinski bilanci in ki 
zaposlujejo usposobljeno osebje;

Or. es

Predlog spremembe 179
Bernd Lange
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Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. pri tem je bistvenega pomena, da se 
zaposleni proaktivno vključijo v proces 
inovacij, saj bodo pospešili izvajanje in 
izboljšali sprejetje sprememb v zvezi s 
spodbujanjem „trajnostnih podjetij“, ki 
bodo zagotovile njihovo konkurenčnost s 
treh vidikov: gospodarskega, socialnega 
in okoljskega;

Or. en

Predlog spremembe 180
Bernd Lange

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. meni, da napačni signali v zvezi z 
domnevno visokimi donosi na kapitalskem 
trgu pritiskajo na industrijska podjetja, ki 
posledično zaradi kratkoročnega 
povečanja dobička zanemarjajo naložbe 
in inovacije, ki so potrebne za dosego 
dolgoročne uspešnosti;

Or. de

Predlog spremembe 181
Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da bi sredstva EU za raziskave in 
inovacije morala delovati kot spodbuda in 

15. meni, da bi sredstva EU za raziskave in 
inovacije morala delovati kot spodbuda in 
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se uporabljati v sinergiji z drugimi 
nacionalnimi regionalnimi sredstvi;
opozarja na cilj 3 % za raziskave in razvoj, 
pri čemer dve tretjini prispeva zasebni 
sektor; izraža podporo vzpostavljanju 
javno-zasebnih partnerstev v okviru 
programa Obzorje 2020 za spodbuditev 
naložb zasebnega sektorja;

se uporabljati v sinergiji z drugimi 
nacionalnimi in regionalnimi sredstvi;
opozarja na cilj 3 % za raziskave in razvoj, 
pri čemer dve tretjini prispeva zasebni 
sektor; izraža podporo vzpostavljanju 
javno-zasebnih partnerstev v okviru 
programa Obzorje 2020 za spodbuditev 
naložb zasebnega sektorja; poudarja, da je 
treba ustvariti ugodno okolje; meni, da je 
treba nujno zagotoviti pogoje, pod 
katerimi lahko podjetja delujejo in 
konkurirajo – učinkovit kreditni sistem, 
trg s pravičnimi in preglednimi predpisi o 
konkurenci, hiter in učinkovit pravni 
sistem, pregledne predpise o industrijski 
lastnini, jasne predpise o izdajanju 
dovoljenj in hitre postopke izdajanja 
dovoljenj ter zakonodajo o priseljevanju, 
ki omogoča zaposlovanje izobražencev in 
usposobljenih delavcev;

Or. pt

Predlog spremembe 182
Kent Johansson

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da bi sredstva EU za raziskave in 
inovacije morala delovati kot spodbuda in 
se uporabljati v sinergiji z drugimi
nacionalnimi regionalnimi sredstvi;
opozarja na cilj 3 % za raziskave in razvoj, 
pri čemer dve tretjini prispeva zasebni 
sektor; izraža podporo vzpostavljanju 
javno-zasebnih partnerstev v okviru 
programa Obzorje 2020 za spodbuditev 
naložb zasebnega sektorja;

15. meni, da bi sredstva EU za raziskave in 
inovacije morala delovati kot spodbuda in 
se uporabljati v sinergiji z različnimi
nacionalnimi instrumenti in regionalnimi 
sredstvi; opozarja na cilj 3 % za raziskave 
in razvoj, pri čemer dve tretjini prispeva 
zasebni sektor; izraža podporo 
vzpostavljanju javno-zasebnih partnerstev 
v okviru programa Obzorje 2020 za 
spodbuditev naložb zasebnega sektorja;

Or. sv
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Predlog spremembe 183
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da bi sredstva EU za raziskave in 
inovacije morala delovati kot spodbuda in 
se uporabljati v sinergiji z drugimi 
nacionalnimi regionalnimi sredstvi;
opozarja na cilj 3 % za raziskave in razvoj, 
pri čemer dve tretjini prispeva zasebni 
sektor; izraža podporo vzpostavljanju 
javno-zasebnih partnerstev v okviru 
programa Obzorje 2020 za spodbuditev 
naložb zasebnega sektorja;

15. meni, da bi sredstva EU za raziskave in 
inovacije morala delovati kot spodbuda in 
se uporabljati v sinergiji z drugimi 
nacionalnimi in regionalnimi sredstvi;
opozarja na cilj 3 % za raziskave in razvoj, 
pri čemer dve tretjini prispeva zasebni 
sektor; izraža podporo vzpostavljanju 
javno-zasebnih partnerstev v okviru 
programa Obzorje 2020 in poziva 
Komisijo, naj zagotovi zadostne spodbude
za naložbe zasebnega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 184
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da bi sredstva EU za raziskave in 
inovacije morala delovati kot spodbuda in 
se uporabljati v sinergiji z drugimi 
nacionalnimi regionalnimi sredstvi;
opozarja na cilj 3 % za raziskave in razvoj, 
pri čemer dve tretjini prispeva zasebni 
sektor; izraža podporo vzpostavljanju 
javno-zasebnih partnerstev v okviru 
programa Obzorje 2020 za spodbuditev 
naložb zasebnega sektorja;

15. meni, da bi sredstva EU za raziskave in 
inovacije morala delovati kot spodbuda in 
se uporabljati v sinergiji z drugimi 
nacionalnimi, regionalnimi in evropskimi
sredstvi; opozarja na cilj 3 % za raziskave 
in razvoj, pri čemer dve tretjini prispeva 
zasebni sektor; izraža podporo 
vzpostavljanju javno-zasebnih partnerstev 
v okviru programa Obzorje 2020 za 
spodbuditev naložb zasebnega sektorja;

Or. ro
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Predlog spremembe 185
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva, naj se znaten del sredstev, ki so 
v okviru programa Obzorje 2020 na voljo 
za mala in srednja podjetja (MSP), porabi
prek namenskega instrumenta za MSP;

16. pozdravlja 4-odstotni del sredstev, ki
se bo porabljal prek namenskega 
instrumenta za MSP v okviru programa 
Obzorje 2020;

Or. en

Predlog spremembe 186
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja področja ukrepanja 
Komisije in morebitna javno-zasebna 
partnerstva; kljub temu izraža zaskrbljenost 
nad dejstvom, da velike količine podatkov 
in razvoj IKT niso ustrezno vključeni;
poziva Komisijo, naj slednje ustrezno 
vključi; poziva Komisijo, naj podpre 
oblikovanje grozdov na vseh področjih 
ukrepanja, pri čemer naj spodbuja sinergije 
in medsebojne vplive med njimi;

17. pozdravlja področja ukrepanja 
Komisije in morebitna javno-zasebna 
partnerstva; poudarja, da sta učinkovitost 
in trajnost prečni prednostni nalogi na 
področju konkurenčnosti in bi morali biti 
sestavni del vseh področij ukrepanja; 
kljub temu izraža zaskrbljenost nad 
dejstvom, da velike količine podatkov in 
razvoj IKT niso ustrezno vključeni; poziva 
Komisijo, naj slednje ustrezno vključi;
poziva Komisijo, naj podpre oblikovanje 
grozdov na vseh področjih ukrepanja, pri 
čemer naj spodbuja sinergije in 
medsebojne vplive med njimi;

Or. en

Predlog spremembe 187
Ivo Belet
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Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poudarja ključno vlogo IKT pri 
prehodu na trajnostno gospodarstvo: 
dematerializacija, ekološko spremljanje, 
prometna in logistična učinkovitost, e-
storitve, zdravstveno varstvo; pozdravlja 
novo evropsko industrijsko strategijo za 
elektroniko, katere namen je podvojiti 
proizvodnjo integriranih vezij v EU, da bo 
predstavljala 20 % svetovne proizvodnje;
vztraja pri nadaljnjem spodbujanju 
uporabe IKT v tradicionalnih 
industrijskih sektorjih in pri razvoju novih 
digitalnih proizvodov in storitev, ki bodo 
prispevali k uresničevanju cilja 
trajnostnega razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 188
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj predlaga politiko
grozdov v smislu sodelovanja medsebojno 
povezanih podjetij, dobaviteljev, 
ponudnikov storitev in raziskovalnih 
središč; poudarja pomen oblikovanja 
nadnacionalnih grozdov;

18. meni, da bi se grozdi morali oblikovati 
postopoma po načelu „od spodaj 
navzgor“, kot odziv na poslovne in/ali 
raziskovalne potrebe; zato meni, da bi se 
morala politika grozdov Komisije 
osredotočati predvsem na podpiranje 
obstoječih in nadnacionalnih grozdov s 
spodbujanjem sodelovanja medsebojno 
povezanih podjetij, dobaviteljev, 
ponudnikov storitev in raziskovalnih 
središč;

Or. en


