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Predlog spremembe 1
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. pozdravlja okrepljeno zavezo in bolj 
proaktiven pristop do odpiranja dostopa 
do novih trgov kot načina za spodbujanje 
gospodarske rasti in konkurenčnosti 
podjetij; poudarja pomen zagotavljanja 
poštenega in vzajemnega dostopa do trgov 
za javna naročila med EU in tretjimi 
državami;

Or. en

Predlog spremembe 2
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je trgovina temeljni kamen 
za uspešno evropsko industrijsko politiko, 
zato poziva, naj bodo prihodnji 
mnogostranski in dvostranski trgovinski 
sporazumi skladen del industrijske 
strategije, ki bo temeljila na pošteni 
svetovni konkurenci in popolni 
vzajemnosti;

1. poudarja, da je trgovina temeljni kamen 
za uspešno evropsko industrijsko politiko, 
zato poziva, naj bodo prihodnji 
mnogostranski in dvostranski trgovinski 
sporazumi skladen del industrijske 
strategije, ki bo temeljila na pošteni 
svetovni konkurenci in popolni 
vzajemnosti; poudarja pomen zaključka 
trgovinskih pogajanj, zlasti v državah in 
regijah, ki so za podjetja EU 
gospodarskega pomena, in bi lahko 
pomenila znatne nove možnosti za izvoz za 
vse sektorje EU;

Or. en
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Predlog spremembe 3

Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je trgovina temeljni kamen 
za uspešno evropsko industrijsko politiko, 
zato poziva, naj bodo prihodnji 
mnogostranski in dvostranski trgovinski 
sporazumi skladen del industrijske 
strategije, ki bo temeljila na pošteni 
svetovni konkurenci in popolni 
vzajemnosti;

1. poudarja, da je trgovina temeljni kamen 
za uspešno evropsko industrijsko politiko, 
zato poziva, naj bodo prihodnji 
mnogostranski in dvostranski trgovinski 
sporazumi skladen del industrijske 
strategije, ki bo temeljila na ambicioznem 
inovacijskem prizadevanju, pošteni 
svetovni konkurenci in popolni 
vzajemnosti, da se nadaljuje s 
konkurenčnostjo in trajnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 4
Francesco De Angelis

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je trgovina temeljni kamen 
za uspešno evropsko industrijsko politiko, 
zato poziva, naj bodo prihodnji 
mnogostranski in dvostranski trgovinski 
sporazumi skladen del industrijske 
strategije, ki bo temeljila na pošteni 
svetovni konkurenci in popolni 
vzajemnosti;

1. poudarja, da je trgovina temeljni kamen 
za uspešno evropsko industrijsko politiko, 
zato poziva, naj bodo prihodnji 
mnogostranski in dvostranski trgovinski 
sporazumi skladen del industrijske 
strategije, ki bo temeljila na pošteni in 
trajnostni svetovni konkurenci in popolni 
vzajemnosti pravil, standardov in 
certificiranja;

Or. it
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Predlog spremembe 5
Bendt Bendtsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da je trgovina temeljni kamen 
za uspešno evropsko industrijsko politiko, 
zato poziva, naj bodo prihodnji 
mnogostranski in dvostranski trgovinski 
sporazumi skladen del industrijske 
strategije, ki bo temeljila na pošteni 
svetovni konkurenci in popolni 
vzajemnosti;

1. poudarja, da je trgovina temeljni kamen 
za uspešno evropsko industrijsko politiko, 
zato poziva, naj bodo prihodnji 
mnogostranski in dvostranski trgovinski 
sporazumi skladen del industrijske 
strategije, ki bo temeljila na pošteni 
svetovni konkurenci, preglednosti in 
popolni vzajemnosti;

Or. da

Predlog spremembe 6
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da bi morala EU prevzeti 
vodilno vlogo pri sklepanju mednarodnih 
trgovinskih sporazumov o okoljskem 
blagu in storitvah, osredotočenih na 
tehnologiji obnovljivih virov energije; 
poudarja pomen zahtevanja popolne 
ukinitve tarif iz njenih poslovnih 
partnerjev in popolne odprave netarifnih 
trgovinskih ovir ter izogibanje omilitve 
pravil glede izvora in uporabe povračila 
dajatve;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da bi trgovinski sporazumi 
morali okrepiti proizvodno bazo s tem, da 
priznajo aktualen pomen proizvodne 
industrije EU in se izognejo 
kompromisom industrijskih interesov v 
korist drugih poslovnih dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 8
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je potrebna nova evropska 
trgovinska politika, ki bo spodbujala 
nadaljnjo proizvodnjo v Evropi in podjetij 
ne bo nagrajevala za njeno selitev; meni, 
da bi bilo treba v trgovinskih sporazumih z 
zunanjimi partnerji upoštevati 
konkurenčnost evropske industrije, mala in 
srednja podjetja ter kmetijsko in živilsko 
proizvodnjo;

2. meni, da je potrebna nova evropska 
trgovinska in carinska politika, ki bo
spodbujala nadaljnjo proizvodnjo v Evropi, 
ki bo temeljila na lokalnih surovinah, in 
podjetij ne bo nagrajevala za njeno selitev 
izven enotnega trga; meni, da bi bilo treba 
v trgovinskih sporazumih z zunanjimi 
partnerji upoštevati vse dejavnike, ki 
vplivajo na konkurenčnost skupne 
evropske industrije ter mala in srednja 
podjetja, vključno s kmetijsko in živilsko 
proizvodnjo; opozarja evropsko industrijo 
pred odvisnostjo od monopolističnih 
dobaviteljev surovin, kot na primer 
dobaviteljev kovin redkih zemelj;

Or. pl
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Predlog spremembe 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je potrebna nova evropska 
trgovinska politika, ki bo spodbujala 
nadaljnjo proizvodnjo v Evropi in podjetij 
ne bo nagrajevala za njeno selitev; meni, 
da bi bilo treba v trgovinskih sporazumih z 
zunanjimi partnerji upoštevati 
konkurenčnost evropske industrije, mala in 
srednja podjetja ter kmetijsko in živilsko 
proizvodnjo;

2. meni, da je potrebna nova evropska 
trgovinska politika, ki bo spodbujala 
nadaljnjo proizvodnjo v Evropi in podjetij 
ne bo nagrajevala za njeno selitev; meni, 
da bi bilo treba v trgovinskih sporazumih z 
zunanjimi partnerji upoštevati 
konkurenčnost evropske industrije, mala in 
srednja podjetja ter kmetijsko in živilsko 
proizvodnjo, trgovinski sporazumi pa bi si 
morali tudi prizadevati za spopadanje z 
ukrepi v tretjih državah, ki izkrivljajo 
trgovino, kot so izvozne dajatve in 
nepoštena javna pomoč za domačo 
proizvodnjo;

Or. en

Predlog spremembe 10
Andrzej Grzyb

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je potrebna nova evropska 
trgovinska politika, ki bo spodbujala 
nadaljnjo proizvodnjo v Evropi in podjetij 
ne bo nagrajevala za njeno selitev; meni, 
da bi bilo treba v trgovinskih sporazumih z 
zunanjimi partnerji upoštevati 
konkurenčnost evropske industrije, mala in 
srednja podjetja ter kmetijsko in živilsko 
proizvodnjo;

2. meni, da je potrebna nova evropska 
trgovinska politika, ki bo spodbujala 
nadaljnjo proizvodnjo v Evropi in podjetij 
ne bo nagrajevala za njeno selitev; meni, 
da bi bilo treba v trgovinskih sporazumih z 
zunanjimi partnerji upoštevati 
konkurenčnost evropske industrije, mala in 
srednja podjetja ter kmetijski sektor in 
živilsko proizvodnjo, ob upoštevanju 
rastočega trgovinskega primanjkljaja 
kmetijskega blaga in visokih standardov, 
ki jih mora upoštevati industrija EU;
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Or. en

Predlog spremembe 11
Bendt Bendtsen

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je potrebna nova evropska 
trgovinska politika, ki bo spodbujala
nadaljnjo proizvodnjo v Evropi in podjetij 
ne bo nagrajevala za njeno selitev; meni, 
da bi bilo treba v trgovinskih sporazumih z 
zunanjimi partnerji upoštevati 
konkurenčnost evropske industrije, mala in 
srednja podjetja ter kmetijsko in živilsko 
proizvodnjo;

2. meni, da je potrebna nova evropska 
trgovinska politika, ki priznava potrebo po 
na znanju in na proizvodnji temelječi 
industriji v Evropi, in ki bi v skladu s tem 
spodbujala nadaljnjo proizvodnjo v Evropi 
in podjetij ne bo nagrajevala za njeno 
selitev; meni, da bi bilo treba v trgovinskih 
sporazumih z zunanjimi partnerji 
upoštevati konkurenčnost evropske 
industrije, mala in srednja podjetja ter 
kmetijsko in živilsko proizvodnjo;

Or. da

Predlog spremembe 12

Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je potrebna nova evropska 
trgovinska politika, ki bo spodbujala 
nadaljnjo proizvodnjo v Evropi in podjetij 
ne bo nagrajevala za njeno selitev; meni, 
da bi bilo treba v trgovinskih sporazumih z 
zunanjimi partnerji upoštevati 
konkurenčnost evropske industrije, mala in 
srednja podjetja ter kmetijsko in živilsko 
proizvodnjo;

2. meni, da je potrebna nova evropska 
trgovinska politika, ki bo spodbujala 
nadaljnjo proizvodnjo v Evropi in podjetij 
ne bo nagrajevala za njeno selitev; meni, 
da bi bilo treba v trgovinskih sporazumih z 
zunanjimi partnerji upoštevati 
konkurenčnost evropske industrije, mala in 
srednja podjetja ter kmetijsko in živilsko 
proizvodnjo kot tudi obojestransko 
koristno sodelovanje z državami v razvoju;
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Predlog spremembe 13
Andrzej Grzyb

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je potrebna nova evropska 
trgovinska politika, ki bo spodbujala 
nadaljnjo proizvodnjo v Evropi in podjetij 
ne bo nagrajevala za njeno selitev; meni, 
da bi bilo treba v trgovinskih sporazumih z 
zunanjimi partnerji upoštevati 
konkurenčnost evropske industrije, mala in 
srednja podjetja ter kmetijsko in živilsko 
proizvodnjo;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. pl

Predlog spremembe 14
Bendt Bendtsen

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja pomen sklepanja 
dvostranskih prostotrgovinskih 
sporazumov med EU in zlasti 
južnoameriškimi in azijskimi rastočimi 
gospodarstvi v okviru povečane rasti in 
svobode tekmovanja na mednarodnem 
prizorišču pod vzajemno priznanimi, 
preglednimi in poštenimi pogoji; priznava, 
da prostotrgovinski sporazumi ne samo 
omogočajo vsaki strani, da ima koristi iz 
ekonomije obsega, ampak da tudi ustvarja 
možnosti za EU, da se osredotoči na 
znanje in proizvodne industrije, v katerih 
ima konkurenčno prednost na svetovnem 
trgu; meni, da bi ti prostotrgovinski 
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sporazumi lahko pomagali spodbuditi 
količino in kakovost izdelkov ter storitev 
na svetovnem trgu; meni, da je to zlasti 
potrebno zaradi evropskih demografskih 
izzivov;

Or. da

Predlog spremembe 15
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja hitrost potekajočih pogajanj 
glede svežnja za dvostranske 
prostotrgovinske sporazume, ki pokrivajo 
le del celotne mednarodne trgovine EU; 
poudarja, da moramo večjo in 
neodložljivo pozornost nameniti 
pojavljajočim se trgom strateškega 
pomena; poudarja, da je treba zmanjšati 
obstoječi trgovinski primanjkljaj s 
Kitajsko in si pridobiti večji dostop do tega 
rastočega trga;

Or. en

Predlog spremembe 16
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja pomen izvajanja presoj 
vplivov pred začetkom trgovinskih 
pogajanj in pred njihovim zaključkom; 
meni, da bi izvajanje naknadnih presoj po 
ratifikaciji trgovinskih sporazumov lahko 
bilo zelo pomembno za prihodnje 
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odločanje;

Or. en

Predlog spremembe 17
Francesco De Angelis

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da mora razvoj evropske 
trgovinske politike vključevati povečanje 
števila delovnih mest, in v skladu s tem 
poziva države članice in Komisijo, da 
zagotovijo primerno zaščito stopnje 
zaposlenosti;

Or. it

Predlog spremembe 18
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da okrepljen poudarek na 
dostopu ponudnikov storitev na 
mednarodne trge ne sme škoditi trgovini z 
industrijskimi izdelki; poudarja, da je 
treba evropskemu industrijskemu sektorju 
ponuditi mednarodne tržne možnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 19
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poudarja, da so v trenutnem
gospodarskem okviru mala in srednja 
podjetja tista, ki jih netarifne ovire in tuji 
regulativni sistemi najbolj prizadevajo, pri 
čemer se soočajo s težkim dostopom do 
mednarodnega financiranja trgovine in 
zavarovanja posojil; poziva Komisijo, da 
začne obravnavati trgovinske ovire, s 
katerimi se soočajo mala in srednja 
podjetja, ki so zelo pomembna za evropsko 
gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 20
Andrzej Grzyb

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je treba skladnost notranjih in 
zunanjih razsežnosti industrijske politike 
nenehno krepiti, da bi zagotovili 
regulativno predvidljivost, stabilnost ter 
enake konkurenčne pogoje za evropsko 
industrijo – tako na notranjem kot na 
zunanjem trgu;

3. meni, da je treba skladnost notranjih in 
zunanjih razsežnosti industrijske politike 
nenehno krepiti, da bi zagotovili 
regulativno predvidljivost, stabilnost ter 
enake konkurenčne pogoje za evropsko 
industrijo – tako na notranjem kot na 
zunanjem trgu; zato poziva h krepitvi 
ukrepov na sledečih področjih: 
regulativni dialogi s ključnimi evropskimi 
trgovinskimi partnerji, kot so ZDA, 
določitev mednarodnih standardov, 
liberalizacija zaščitenih trgov s celotno 
odpravo tarifnih in netarifnih trgovinskih 
ovir, spopadanje s ponarejanjem in 
nepošteno konkurenco, vključno z 
nekaterimi oblikami socialnega in 
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okoljskega dampinga ter okrepitev pravic 
intelektualne lastnine;

Or. en

Predlog spremembe 21
Bendt Bendtsen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je treba skladnost notranjih in 
zunanjih razsežnosti industrijske politike 
nenehno krepiti, da bi zagotovili 
regulativno predvidljivost, stabilnost ter 
enake konkurenčne pogoje za evropsko 
industrijo – tako na notranjem kot na 
zunanjem trgu;

3. meni, da je treba skladnost notranjih in 
zunanjih razsežnosti industrijske politike 
nenehno krepiti, da bi zagotovili 
regulativno predvidljivost, enostavnost, 
stabilnost ter enake konkurenčne pogoje za 
evropsko industrijo – tako na notranjem 
kot na zunanjem trgu;

Or. da

Predlog spremembe 22
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pomen spodbujanja 
zbliževanja ali enakovrednosti pri 
mednarodnih standardih in praksah 
certificiranja v tretjih državah; poziva k 
okrepitvi vezi med predpisi zunanjega in 
enotnega trga, da se zmanjšajo nepotrebni 
stroški za podjetja in se odpravijo 
regulativne ovire ter pospešijo inovacije in 
dostop do trgovine;

Or. en
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Predlog spremembe 23
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da takšna harmonizacija ne 
sme potekati v škodo manjših tehničnih, 
slabših zdravstvenih in varnostnih 
standardov ter standardov za varstvo 
potrošnikov; poziva Komisijo, da zaščiti 
standarde EU in jih učinkovito uveljavi v 
odnosu do izvoznikov in gospodarskih 
akterjev, ki tržijo svoje izdelke v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 24

Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice in Komisijo, naj 
razvijejo ugodno okolje, ki bo spodbujalo 
ustanavljanje podjetij in izmenjavo mladih 
podjetnikov, in naj ustvarijo pogoje za 
internacionalizacijo evropskih malih in 
srednjih podjetij, poziva pa tudi k okrepitvi
njihove konkurenčnosti in k razvoju, da bi 
njihov položaj zavarovali pred nepošteno 
konkurenco;

4. poziva države članice in Komisijo, naj 
razvijejo ugodno okolje, ki bo spodbujalo 
ustanavljanje podjetij in izmenjavo mladih 
podjetnikov, in ustvarijo pogoje za 
internacionalizacijo evropskih malih in 
srednjih podjetij ter okrepijo njihovo 
inovacijsko sposobnost, zlasti glede 
vzpostavljanja nizkoogljičnega 
gospodarstva, kot tudi njihovo 
konkurenčnost in razvoj, da bi njihov 
položaj zavarovali pred nepošteno 
konkurenco;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice in Komisijo, naj 
razvijejo ugodno okolje, ki bo spodbujalo 
ustanavljanje podjetij in izmenjavo mladih 
podjetnikov, in naj ustvarijo pogoje za 
internacionalizacijo evropskih malih in 
srednjih podjetij, poziva pa tudi k okrepitvi 
njihove konkurenčnosti in k razvoju, da bi 
njihov položaj zavarovali pred nepošteno 
konkurenco;

4. poziva države članice in Komisijo, naj 
razvijejo ugodno okolje, ki bo spodbujalo 
ustanavljanje podjetij in izmenjavo mladih 
podjetnikov, in naj ustvarijo pogoje za 
intelektualno lastnino za 
internacionalizacijo evropskih malih in 
srednjih podjetij, poziva pa tudi k okrepitvi 
njihove konkurenčnosti in k razvoju, da bi 
njihov položaj zavarovali pred nepošteno 
konkurenco;

Or. pl

Predlog spremembe 26
Francesco De Angelis

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice in Komisijo, naj 
razvijejo ugodno okolje, ki bo spodbujalo 
ustanavljanje podjetij in izmenjavo mladih 
podjetnikov, in naj ustvarijo pogoje za 
internacionalizacijo evropskih malih in 
srednjih podjetij, poziva pa tudi k okrepitvi
njihove konkurenčnosti in k razvoju, da bi 
njihov položaj zavarovali pred nepošteno 
konkurenco;

4. poziva države članice in Komisijo, naj 
razvijejo ugodno okolje, ki bo spodbujalo 
ustanavljanje podjetij in izmenjavo mladih 
podjetnikov, in naj ustvarijo pogoje za 
internacionalizacijo evropskih malih in 
srednjih podjetij z ukrepi, namenjenimi 
krepitvi njihove konkurenčnosti in razvoju, 
da bi njihov položaj zavarovali pred 
nepošteno konkurenco;

Or. it
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Predlog spremembe 27
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice in Komisijo, naj 
razvijejo ugodno okolje, ki bo spodbujalo 
ustanavljanje podjetij in izmenjavo mladih 
podjetnikov, in naj ustvarijo pogoje za 
internacionalizacijo evropskih malih in 
srednjih podjetij, poziva pa tudi k okrepitvi 
njihove konkurenčnosti in k razvoju, da bi 
njihov položaj zavarovali pred nepošteno 
konkurenco;

4. poziva države članice, naj razvijejo 
ugodno okolje, ki bo spodbujalo 
ustanavljanje podjetij in izmenjavo mladih 
podjetnikov, in naj ustvarijo pogoje za 
internacionalizacijo evropskih malih in 
srednjih podjetij, poziva pa tudi k okrepitvi 
njihove konkurenčnosti in k razvoju, da bi 
njihov položaj zavarovali pred nepošteno 
konkurenco;

Or. nl

Predlog spremembe 28
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice in Komisijo, naj 
razvijejo ugodno okolje, ki bo spodbujalo 
ustanavljanje podjetij in izmenjavo mladih 
podjetnikov, in naj ustvarijo pogoje za 
internacionalizacijo evropskih malih in 
srednjih podjetij, poziva pa tudi k okrepitvi 
njihove konkurenčnosti in k razvoju, da bi 
njihov položaj zavarovali pred nepošteno 
konkurenco;

4. poziva države članice in Komisijo, naj 
razvijejo ugodno okolje, ki bo spodbujalo 
ustanavljanje podjetij in izmenjavo mladih 
podjetnikov, in naj ustvarijo pogoje za 
internacionalizacijo evropskih malih in 
srednjih podjetij, poziva pa tudi k okrepitvi 
njihove konkurenčnosti in k razvoju, da bi 
njihov položaj zavarovali pred nepošteno 
ali izkrivljeno konkurenco;

Or. en
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Predlog spremembe 29
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice in Komisijo, naj 
razvijejo ugodno okolje, ki bo spodbujalo 
ustanavljanje podjetij in izmenjavo mladih 
podjetnikov, in naj ustvarijo pogoje za 
internacionalizacijo evropskih malih in 
srednjih podjetij, poziva pa tudi k okrepitvi 
njihove konkurenčnosti in k razvoju, da bi 
njihov položaj zavarovali pred nepošteno 
konkurenco;

4. poziva države članice in Komisijo, naj 
razvijejo ugodno okolje, ki bo spodbujalo 
ustanavljanje ter rast podjetij in izmenjavo 
mladih podjetnikov, in naj ustvarijo pogoje 
za internacionalizacijo evropskih malih in 
srednjih podjetij, poziva pa tudi k okrepitvi 
njihove konkurenčnosti in k razvoju, da bi 
njihov položaj zavarovali pred nepošteno 
konkurenco;

Or. ro

Predlog spremembe 30
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja pomen razvoja in zaščite 
konkurenčnih prednosti EU na področju 
inovativnih proizvodov; meni, da mora 
biti začasna svoboda gibanja mogoča 
zaradi nudenja storitev, da se tako lahko 
kvalificirano strokovno osebje zaposli, 
podjetja in raziskovalni centri v EU pa 
ohranijo vodilo mesto na področju 
inovacij;

Or. lt
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Predlog spremembe 31
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. meni, da različna zakonodajna pravila 
in uredbe ter pomanjkanje oziroma 
neizvajanje skupnih standardov 
onemogoča podjetjem EU – zaradi visokih 
stroškov izvajanja poslov izven EU –
popolno uporabo njihovega potenciala; 
poudarja pomen boljšega regulativnega 
sodelovanja v interesu spodbujanja 
enakovrednosti ali zbliževanja pravil, 
standardov in postopkov testiranja ter 
certificiranja ter tako zmanjšanja 
operativnih stroškov na mednarodni 
ravni;

Or. lt

Predlog spremembe 32
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. obžaluje, da so tuji trgi za javna 
naročila za evropske podjetja nedostopni; 
meni, da si je treba bolj prizadevati za 
izboljšanje dostopa evropskih podjetij na 
tuje trge za javna naročila;

Or. lt
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Predlog spremembe 33
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, kako pomembna je dostopnost 
surovin za razvoj in konkurenčnost 
evropske industrije; zato poziva Komisijo, 
naj predstavi ambiciozno in obsežno 
strategijo glede surovin za Evropo s 
konkretnimi ukrepi za izboljšanje dostopa 
do surovin na notranjem in zunanjem 
trgu;

5. poudarja, kako pomembna je dostopnost 
surovin za razvoj in konkurenčnost 
evropske industrije;

Or. nl

Predlog spremembe 34
Andrzej Grzyb

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, kako pomembna je dostopnost 
surovin za razvoj in konkurenčnost 
evropske industrije; zato poziva Komisijo, 
naj predstavi ambiciozno in obsežno 
strategijo glede surovin za Evropo s 
konkretnimi ukrepi za izboljšanje dostopa 
do surovin na notranjem in zunanjem trgu;

5. poudarja, kako pomembna je dostopnost 
surovin za razvoj in konkurenčnost 
evropske industrije; zato poziva Komisijo, 
naj predstavi ambiciozno in obsežno 
strategijo glede surovin za Evropo s 
konkretnimi ukrepi za izboljšanje dostopa 
do surovin na notranjem in zunanjem trgu 
in okrepi korake na področju recikliranja, 
zamenjave, ravnanja z odpadki, raziskav 
in izmenjave podatkov o surovinah;

Or. en
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Predlog spremembe 35
Adam Gierek

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, kako pomembna je dostopnost 
surovin za razvoj in konkurenčnost 
evropske industrije; zato poziva Komisijo, 
naj predstavi ambiciozno in obsežno 
strategijo glede surovin za Evropo s 
konkretnimi ukrepi za izboljšanje dostopa 
do surovin na notranjem in zunanjem trgu;

5. poudarja, kako pomembna je dostopnost 
surovin, polizdelkov in energije za razvoj 
in konkurenčnost evropske industrije; 
poziva Komisijo, naj predstavi ambiciozno 
in obsežno strategijo glede politike surovin 
za Evropo s konkretnimi ukrepi za 
izboljšanje naložb za izboljšanje dostopa 
do virov surovin na notranjem in zunanjem 
trgu;

Or. pl

Predlog spremembe 36
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, kako pomembna je dostopnost 
surovin za razvoj in konkurenčnost 
evropske industrije; zato poziva Komisijo, 
naj predstavi ambiciozno in obsežno 
strategijo glede surovin za Evropo s 
konkretnimi ukrepi za izboljšanje dostopa 
do surovin na notranjem in zunanjem trgu;

5. poudarja, kako pomembna je dostopnost 
in odgovorna uporaba surovin za ekološko 
uspešen industrijski razvoj in večjo 
konkurenčnost evropske industrije; zato 
poziva Komisijo, naj predstavi ambiciozno 
in obsežno strategijo glede surovin za 
Evropo s konkretnimi ukrepi za izboljšanje 
dostopa do surovin na notranjem in 
zunanjem trgu;

Or. ro

Predlog spremembe 37

Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, kako pomembna je dostopnost 
surovin za razvoj in konkurenčnost 
evropske industrije; zato poziva Komisijo, 
naj predstavi ambiciozno in obsežno 
strategijo glede surovin za Evropo s 
konkretnimi ukrepi za izboljšanje dostopa 
do surovin na notranjem in zunanjem trgu;

5. poudarja, kako pomembna je dostopnost 
surovin za razvoj in konkurenčnost 
evropske industrije; zato poziva Komisijo, 
naj predstavi ambiciozno in obsežno 
strategijo glede surovin za Evropo s 
konkretnimi ukrepi za uspešno 
učinkovitost virov in politiko recikliranja 
in za izboljšanje poštenega dostopa do 
surovin na notranjem in zunanjem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 38
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, kako pomembna je dostopnost 
surovin za razvoj in konkurenčnost 
evropske industrije; zato poziva Komisijo, 
naj predstavi ambiciozno in obsežno 
strategijo glede surovin za Evropo s 
konkretnimi ukrepi za izboljšanje dostopa 
do surovin na notranjem in zunanjem trgu;

5. poudarja, kako pomembna je dostopnost 
surovin za razvoj in konkurenčnost 
evropske industrije; zato poziva Komisijo, 
naj predstavi ambiciozno in obsežno 
strategijo glede surovin za Evropo s 
konkretnimi ukrepi za izboljšanje dostopa 
do surovin na notranjem in zunanjem trgu;
poudarja, da bi se lahko izvajalo urbano 
rudarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 39
Silvia-Adriana Ţicău

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

5a. poudarja pomen raziskav o 
alternativnih virih energije, zlasti 
obnovljivih virih, energetske učinkovitosti 
in varčevanja z energijo, ki so bistveni za 
soočenje z izzivi podnebnih sprememb in 
za prispevanje k svetovnim prizadevanjem 
za zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov;

Or. ro

Predlog spremembe 40

Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da sta pomembna tudi 
trgovanje z energijo in dostopnost 
energetskih virov ter da je treba pri 
odpiranju energetskih trgov uporabljati 
načelo vzajemnosti, da bi zavarovali
interese evropskih potrošnikov in
energetsko panogo.

6. poudarja pomembnost večstranskih
pravil pri trgovanju z energijo, pri čemer 
se zagotovi poštene in enake dostopne 
pogoje do trajnostnih in varnih 
energetskih virov ter potrebo po 
dolgoročnih pozitivnih vezeh med interesi
evropskih državljanov ter energetskih
operaterjev v skladu z dogovorjenimi 
znanstvenimi cilji podnebnih sprememb.

Or. en

Predlog spremembe 41
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da sta pomembna tudi 
trgovanje z energijo in dostopnost 
energetskih virov ter da je treba pri 
odpiranju energetskih trgov uporabljati 
načelo vzajemnosti, da bi zavarovali 
interese evropskih potrošnikov in 
energetsko panogo.

6. meni, da je trajnostna in uravnotežena 
dobava surovin ter energije strateško 
pomembna za konkurenčnost EU; 
poudarja, da sta pomembna tudi trgovanje 
z energijo in dostopnost energetskih virov 
ter da je treba pri odpiranju energetskih 
trgov uporabljati načelo vzajemnosti, da bi 
zavarovali interese evropskih potrošnikov 
in energetsko panogo.

Or. lt

Predlog spremembe 42
Andrzej Grzyb

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da sta pomembna tudi 
trgovanje z energijo in dostopnost 
energetskih virov ter da je treba pri 
odpiranju energetskih trgov uporabljati 
načelo vzajemnosti, da bi zavarovali 
interese evropskih potrošnikov in 
energetsko panogo.

6. poudarja, da sta pomembna tudi 
trgovanje z energijo in dostopnost 
energetskih virov ter da je treba pri 
odpiranju energetskih trgov uporabljati 
načelo vzajemnosti, da bi tako zavarovali 
interese evropskih potrošnikov in 
energetsko panogo.

Or. pl

Predlog spremembe 43
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. ugotavlja, da Komisija predvideva 
dodatno uporabo izrednih enostranskih 
trgovinskih koncesij v primeru naravnih 
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katastrof; poudarja, da breme takšnih 
ukrepov ni enakomerno porazdeljeno med 
vse države članice, saj ga nosijo predvsem 
specifične države, regije, industrije, 
sektorji in delovna mesta; poziva 
Komisijo, da izvede previdno predhodno 
presojo vplivov takšnih instrumentov;

Or. en

Predlog spremembe 44
Andrzej Grzyb

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da je treba, kjer je primerno, 
učinkovito uporabljati instrumente za 
trgovinsko zaščito, ki imajo za namen 
spopadanje z nepoštenimi trgovinskimi 
praksami in nudenje vzajemnega dostopa 
do pogodb za javna naročila, ki 
predstavljajo poslovne možnosti v 
sektorjih, kjer je evropska industrija zelo 
konkurenčna;

Or. en

Predlog spremembe 45
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj pospeši sklenitev 
sporazumov med EU na eni strani in 
Mercosurjem, Indijo, Rusijo in Kitajsko 
na drugi strani, ki bodo vsebovali posebne 
določbe za spodbujanje trgovine, glede na 
gospodarski potencial, potencial za razvoj 
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in inovacije ter surovine, ki so na voljo v 
Indiji, Rusiji, na Kitajskem in v regiji 
Mercosurja.

Or. ro

Predlog spremembe 46
Francesco De Angelis

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva k ukrepom za podporo in 
spodbujanje ekološke rasti, učinkovite 
rabe virov ter zaščite biološke raznolikosti, 
ki jih bo spremljala poštena in trajnostna 
konkurenca;

Or. it

Predlog spremembe 47
António Fernando Correia De Campos

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja dejstvo, da, v okviru 
globalizacije, bolj odprt mednarodni 
trgovinski sistem povzroča različne vplive 
na evropske države in tako negativno 
vpliva na notranjo kohezijo; poziva, da je 
treba Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji razširiti in poenostaviti v 
instrument, ki bi pomagal pri spopadanju 
z negativnimi vplivi globalizacije; poleg 
tega poziva k mobilizaciji zadevnih 
notranjih politik EU, kot so podpora za 
inovacije ter mala in srednja podjetja, 
spodbujanje prestrukturiranja in 
prilagoditev na nove trgovinske pogoje v 
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zapostavljenih regijah;

Or. en

Predlog spremembe 48
Andrzej Grzyb

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. meni, da je doseganje okoljskih ciljev 
možno samo, če sodelujemo z največjimi 
trgovinskimi partnerji EU, ki so istočasno 
tudi največji proizvajalci CO2; zato je 
prepričan, da bi samo globalni, 
večstranski podnebni sporazum omogočil 
evropski industriji, da ohrani svojo 
konkurenčnost; je poleg tega prepričan, 
da bi morali trgovinski sporazumi 
vključevati simetrične zahteve glede emisij 
toplogrednih plinov za proizvodnjo v EU 
uvoženega blaga;

Or. en


