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Predlog spremembe 1
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek - 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. priznava prispevek industrije EU k 
viziji o socialni, ekonomski in teritorialni 
koheziji ter meni, da je uspešna industrija 
bistven pogoj za gospodarsko rast in 
socialno stabilnost v regijah EU;

Or. en

Predlog spremembe 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da lahko industrijska politika EU 
za dobo globalizacije svoje cilje doseže le, 
če bo obravnavala mero, do katere so 
politike Skupnosti prilagojene izzivom, s 
katerimi se soočajo in se bodo v naslednjih 
letih soočale evropske regije ter njihove 
lokalne industrijske panoge; ob tem 
poudarja, da je treba dodatno preučiti vpliv 
demografskih, podnebnih in energetskih 
sprememb glede na njihovo regionalno 
razsežnost, pri čemer je treba upoštevati 
morebitne razlike med regijami, ki jih bodo 
ti izzivi povzročili in s tem vplivali na 
enakomerno rast industrijskih panog v EU;

1. meni, da lahko industrijska politika EU 
za dobo globalizacije svoje cilje doseže le, 
če bo obravnavala mero, do katere so 
politike Skupnosti prilagojene izzivom, s 
katerimi se soočajo in se bodo v naslednjih 
letih soočale evropske regije ter njihove 
lokalne industrijske panoge, in sicer le pod 
pogojem, če bodo posamezne evropske 
politike privedle do izboljšanja 
učinkovitosti in konkurenčnosti malih in 
srednjih podjetij, ki so glavni akterji 
evropske industrije; ob tem poudarja, da je 
treba dodatno preučiti vpliv demografskih, 
podnebnih, energetskih sprememb ter 
sprememb svetovnih, regionalnih in 
lokalnih finančnih struktur glede na 
njihovo regionalno razsežnost, pri čemer je 
treba upoštevati morebitne razlike med 
regijami, ki jih bodo ti izzivi povzročili in s 
tem vplivali na enakomerno rast 
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industrijskih panog v EU ter politiko 
izvajanja potrebnih ukrepov za 
zagotovitev uravnoteženosti gospodarske 
rasti v Evropi;

Or. ro

Predlog spremembe 3
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da lahko industrijska politika EU 
za dobo globalizacije svoje cilje doseže le, 
če bo obravnavala mero, do katere so 
politike Skupnosti prilagojene izzivom, s 
katerimi se soočajo in se bodo v naslednjih 
letih soočale evropske regije ter njihove 
lokalne industrijske panoge; ob tem 
poudarja, da je treba dodatno preučiti vpliv 
demografskih, podnebnih in energetskih 
sprememb glede na njihovo regionalno 
razsežnost, pri čemer je treba upoštevati 
morebitne razlike med regijami, ki jih bodo 
ti izzivi povzročili in s tem vplivali na 
enakomerno rast industrijskih panog v 
EU;

1. meni, da lahko industrijska politika EU 
za dobo globalizacije svoje cilje doseže le, 
če bo obravnavala mero, do katere so 
politike Skupnosti prilagojene izzivom, s 
katerimi se soočajo in se bodo v naslednjih 
letih soočale evropske regije ter njihove 
lokalne industrijske panoge; ob tem 
poudarja, da je treba dodatno preučiti vpliv 
demografskih, podnebnih in energetskih 
sprememb glede na njihovo regionalno 
razsežnost, pri čemer je treba upoštevati 
morebitne razlike med regijami, ki jih bodo 
ti izzivi povzročili in s tem vplivali na 
uspešnost industrijskih panog v EU;

Or. en

Predlog spremembe 4
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da lahko industrijska politika EU 
za dobo globalizacije svoje cilje doseže le, 
če bo obravnavala mero, do katere so 

1. meni, da lahko industrijska politika EU 
za dobo globalizacije svoje cilje doseže le, 
če bo obravnavala mero, do katere so 
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politike Skupnosti prilagojene izzivom, s 
katerimi se soočajo in se bodo v naslednjih 
letih soočale evropske regije ter njihove 
lokalne industrijske panoge; ob tem 
poudarja, da je treba dodatno preučiti vpliv 
demografskih, podnebnih in energetskih 
sprememb glede na njihovo regionalno 
razsežnost, pri čemer je treba upoštevati 
morebitne razlike med regijami, ki jih bodo 
ti izzivi povzročili in s tem vplivali na 
enakomerno rast industrijskih panog v EU;

politike Skupnosti prilagojene izzivom, s 
katerimi se soočajo in se bodo v naslednjih 
letih soočale evropske regije ter njihove 
lokalne industrijske panoge; ob tem 
poudarja, da je treba dodatno preučiti vpliv 
gospodarskih, demografskih, podnebnih in 
energetskih sprememb glede na njihovo 
regionalno razsežnost, pri čemer je treba 
upoštevati morebitne razlike med regijami, 
ki jih bodo ti izzivi povzročili in s tem 
vplivali na enakomerno rast industrijskih 
panog v EU;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 1a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da lahko industrijska politika 
EU za dobo globalizacije svoje cilje doseže 
le, če bo obravnavala sedanje neenakosti 
med regijami zaradi krčenja industrijske 
dejavnosti, ki je posledica globalizacije; 
poudarja, da ima pri tem poglavitno vlogo 
regionalna politika EU, zlasti prek 
Evropskega socialnega sklada;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 1b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. meni, da mora izziv, povezan s 
podnebnimi spremembami, spodbujati 
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drugačen razvoj, ki temelji na novih 
neonesnažujočih industrijah z majhno 
porabo energije; poudarja, da imajo regije 
poglavitno vlogo pri spodbujanju 
resničnega prehoda na ekološko 
industrijo in podpiranje razvoja 
obnovljivih virov energije;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 1a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da mora industrijska 
politika EU obravnavati trojni izziv: 

i) povezan s pretvorbo srednje- in 
vzhodnoevropskih gospodarstev v 
tržno usmerjeno, 
ii) povezan z nedavnim upadom 
gospodarske rasti,
iii) povezan z zagotovitvijo prihodnje 
industrijske proizvodnje;

zato meni, da bi morali biti prihodnji 
ukrepi usmerjeni v:

i) liberalizacijo in izboljšanje okolja za 
industrijo in podjetja znotraj EU, 
ii) odpravo nebistvenih predpisov in 
posegov, ki ogrožajo položaj industrije 
EU v primerjavi z njeno konkurenco 
na globalnem trgu,

iii) uporabo potenciala raziskav, razvoja 
in inovacij.

Or. en
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Predlog spremembe 8
Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da velik del našega 
industrijskega trga sestavljajo mala in 
srednja podjetja, zato bi se morala vsaka 
celovita strategija o prihodnosti evropske 
industrije osredotočiti predvsem na 
okrepljeni pristop k malim in srednjim 
podjetjem kot bistveni element za 
doseganje teritorialne kohezije;

2. ugotavlja, da velik del našega 
industrijskega trga sestavljajo mala in 
srednja podjetja in da bo boj proti 
neenakostim med regijami uspešen zlasti, 
če bo usmerjen v lokalni razvoj: vsaka 
celovita strategija o prihodnosti evropske 
industrije mora temeljiti na zamisli o 
selitvi gospodarskih dejavnosti, da bi 
pravično zgostili lokalno gospodarsko 
strukturo v vseh regijah in omogočili
ustvarjanje trajnih in ne delovnih mest, ki 
jih ni mogoče preseliti;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da velik del našega 
industrijskega trga sestavljajo mala in 
srednja podjetja, zato bi se morala vsaka 
celovita strategija o prihodnosti evropske 
industrije osredotočiti predvsem na 
okrepljeni pristop k malim in srednjim 
podjetjem kot bistveni element za 
doseganje teritorialne kohezije; 

2. ugotavlja, da velik del našega 
industrijskega trga sestavljajo mala in 
srednja podjetja, zato bi se morala vsaka 
celovita strategija o prihodnosti evropske 
industrije osredotočiti predvsem na 
okrepljeni pristop k malim in srednjim 
podjetjem kot bistveni element za 
doseganje teritorialne kohezije; v zvezi s 
tem poudarja, da se mala in srednja 
podjetja po vsej Evropi soočajo zlasti z 
upravnimi obremenitvami in težavami pri 
iskanju financiranja in kvalificiranih 
delavcev, pa tudi pri dostopu do 
notranjega trga EU; zato poziva, da je 
treba tem težavam nameniti posebno 
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pozornost;

Or. de

Predlog spremembe 10
Sophie Auconie, Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da velik del našega 
industrijskega trga sestavljajo mala in 
srednja podjetja, zato bi se morala vsaka 
celovita strategija o prihodnosti evropske 
industrije osredotočiti predvsem na 
okrepljeni pristop k malim in srednjim 
podjetjem kot bistveni element za 
doseganje teritorialne kohezije;

2. ugotavlja, da velik del našega 
industrijskega trga sestavljajo mala in 
srednja podjetja, zato bi se morala vsaka 
celovita strategija o prihodnosti evropske 
industrije osredotočiti predvsem na 
okrepljeni pristop k malim in srednjim 
podjetjem kot bistveni element za 
doseganje teritorialne kohezije; poziva k 
poenostavitvi postopkov za pridobitev 
evropskih finančnih sredstev in k temu, da 
bodo mala in srednja podjetja neposredni 
prejemniki;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da velik del našega 
industrijskega trga sestavljajo mala in 
srednja podjetja, zato bi se morala vsaka 
celovita strategija o prihodnosti evropske 
industrije osredotočiti predvsem na 
okrepljeni pristop k malim in srednjim 
podjetjem kot bistveni element za 
doseganje teritorialne kohezije;

2. ugotavlja, da velik del našega 
industrijskega trga sestavljajo mala in 
srednja podjetja, zato bi se morala vsaka 
celovita strategija o prihodnosti evropske 
industrije osredotočiti predvsem na 
okrepljeni pristop k malim in srednjim 
podjetjem kot bistveni element za 
doseganje teritorialne kohezije, ne da bi pri 
tem povsem zanemarili dejavnosti 
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globalnih akterjev, ki imajo tudi 
pomembno vlogo v regijah in so 
pomembne za konkurenčnost Evrope na 
svetovni ravni;

Or. fi

Predlog spremembe 12
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da velik del našega 
industrijskega trga sestavljajo mala in 
srednja podjetja, zato bi se morala vsaka 
celovita strategija o prihodnosti evropske 
industrije osredotočiti predvsem na 
okrepljeni pristop k malim in srednjim 
podjetjem kot bistveni element za 
doseganje teritorialne kohezije;

2. ugotavlja, da velik del našega 
industrijskega trga sestavljajo mala in 
srednja podjetja, ki imajo bistveno vlogo 
pri spodbujanju gospodarske 
konkurenčnosti in ustvarjanju delovnih 
mest, zato bi se morala vsaka celovita 
strategija o prihodnosti evropske industrije 
osredotočiti predvsem na okrepljeni pristop 
k malim in srednjim podjetjem kot bistveni 
element za doseganje teritorialne kohezije;

Or. ro

Predlog spremembe 13
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da velik del našega 
industrijskega trga sestavljajo mala in 
srednja podjetja, zato bi se morala vsaka 
celovita strategija o prihodnosti evropske 
industrije osredotočiti predvsem na 
okrepljeni pristop k malim in srednjim 
podjetjem kot bistveni element za 
doseganje teritorialne kohezije;

2. ugotavlja, da velik del našega 
industrijskega trga sestavljajo mala in 
srednja podjetja, zato bi se morala vsaka 
celovita strategija o prihodnosti evropske 
industrije osredotočiti predvsem na 
okrepljeni pristop k malim in srednjim 
podjetjem kot bistveni element za 
gospodarsko konkurenčnost in za 
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doseganje teritorialne kohezije;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je pomembno dosledno 
izvajanje akta o malih podjetjih kot 
sredstva za zmanjševanje upravnih 
obremenitev ter spodbujanje vloge malih in 
srednjih podjetij na notranjem trgu; 
pozdravlja ustanovitev stalnega foruma 
malih in srednjih podjetij o dostopu do 
možnosti financiranja ter poziva k celoviti 
strategiji za financiranje teh podjetij v EU;

3. poudarja, da je pomembno dosledno 
izvajanje akta o malih podjetjih kot 
sredstva za zmanjševanje upravnih 
obremenitev ter spodbujanje vloge malih in 
srednjih podjetij na notranjem trgu; 
pozdravlja ustanovitev stalnega foruma 
malih in srednjih podjetij o dostopu do 
možnosti financiranja ter poziva k celoviti 
strategiji, da bi malim in srednjim 
podjetjem resnično olajšali dostop do 
finančnih sredstev v EU;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da je pomembno dosledno 
izvajanje akta o malih podjetjih kot 
sredstva za zmanjševanje upravnih 
obremenitev ter spodbujanje vloge malih in 
srednjih podjetij na notranjem trgu; 
pozdravlja ustanovitev stalnega foruma 
malih in srednjih podjetij o dostopu do 
možnosti financiranja ter poziva k celoviti 
strategiji za financiranje teh podjetij v EU;

3. poudarja, da je pomembno dosledno 
izvajanje akta o malih podjetjih kot 
sredstva za zmanjševanje upravnih 
obremenitev ter spodbujanje vloge malih in 
srednjih podjetij na evropskem in 
mednarodnem trgu; pozdravlja ustanovitev 
stalnega foruma malih in srednjih podjetij 
o dostopu do možnosti financiranja ter 
poziva k celoviti strategiji za financiranje 
teh podjetij in njihovih raziskovalnih in
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inovativnih projektov v EU;

Or. ro

Predlog spremembe 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da svetovna gospodarska kriza 
vpliva na stopnjo zaposlenosti povsod v 
Evropi, s čimer se slabšajo družbeno-
ekonomski obeti EU in povečujejo razlike 
med regijami; v zvezi s tem poudarja, da 
sta poštenost in trajnost industrijskega 
sektorja bistveni za prihodnost delavcev 
povsod v Evropi;

4. poudarja, da svetovna gospodarska kriza 
vpliva na stopnjo zaposlenosti povsod v 
Evropi, s čimer se slabšajo družbeno-
ekonomski obeti EU in povečujejo razlike 
med regijami; v zvezi s tem poudarja, da 
sta poštenost in trajnost industrijskega 
sektorja, ki sloni zlasti na dinamičnih ter 
konkurenčnih malih in srednjih podjetjih,
bistveni za prihodnost delavcev povsod v 
Evropi; priporoča, da se izkoristijo 
izkušnje in znanje starejših uslužbencev, 
da bodo lahko mlade generacije prevzele 
vodenje;

Or. ro

Predlog spremembe 17
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da svetovna gospodarska kriza 
vpliva na stopnjo zaposlenosti povsod v 
Evropi, s čimer se slabšajo družbeno-
ekonomski obeti EU in povečujejo razlike 
med regijami; v zvezi s tem poudarja, da 
sta poštenost in trajnost industrijskega 
sektorja bistveni za prihodnost delavcev 
povsod v Evropi;

4. poudarja, da svetovna gospodarska kriza 
vpliva na stopnjo zaposlenosti povsod v 
Evropi, s čimer se slabšajo družbeno-
ekonomski obeti EU in povečujejo razlike 
med regijami; v zvezi s tem poudarja, da 
sta konkurenčnost, raznolikost, poštenost 
in trajnost industrijskega sektorja bistveni 
za prihodnost delavcev povsod v Evropi;
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Or. ro

Predlog spremembe 18
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da svetovna gospodarska kriza 
vpliva na stopnjo zaposlenosti povsod v 
Evropi, s čimer se slabšajo družbeno-
ekonomski obeti EU in povečujejo razlike 
med regijami; v zvezi s tem poudarja, da 
sta poštenost in trajnost industrijskega 
sektorja bistveni za prihodnost delavcev 
povsod v Evropi;

4. poudarja, da svetovna gospodarska kriza 
vpliva na stopnjo zaposlenosti povsod v 
Evropi, s čimer se slabšajo družbeno-
ekonomski obeti EU in povečujejo razlike 
med regijami; v zvezi s tem poudarja, da je 
uspešnost industrijskega sektorja bistvena
za prihodnost delavcev povsod v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 19
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da svetovna gospodarska kriza 
vpliva na stopnjo zaposlenosti povsod v 
Evropi, s čimer se slabšajo družbeno-
ekonomski obeti EU in povečujejo razlike 
med regijami; v zvezi s tem poudarja, da 
sta poštenost in trajnost industrijskega 
sektorja bistveni za prihodnost delavcev 
povsod v Evropi; 

4. poudarja, da svetovna gospodarska kriza 
vpliva na stopnjo zaposlenosti povsod v 
Evropi, s čimer se slabšajo družbeno-
ekonomski obeti EU in povečujejo razlike 
med regijami; v zvezi s tem poudarja, da 
sta poštenost in trajnost industrijskega 
sektorja bistveni za prihodnost delavcev in 
podjetnikov povsod v Evropi;

Or. de
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Predlog spremembe 20
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opozarja, da so v kriznem času 
podzemno gospodarstvo in neprijavljene 
dejavnosti pomemben dejavnik 
izkrivljanja konkurence; poziva pristojne 
upravne organe v državah članicah, naj 
sprejmejo nujne ukrepe za preprečevanje 
tega pojava;

Or. es

Predlog spremembe 21
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k novemu pristopu k trajnostni 
industrijski politiki, kot je bilo potrjeno s 
strategijo EU 2020, ter poudarja, da bi 
morala Komisija skupaj z Evropskim 
parlamentom in Svetom oblikovati celovito 
industrijsko strategijo v skladu z določbami 
iz strategije za boljšo zakonodajo;

5. poziva k novemu pristopu k trajnostni 
industrijski politiki, kot je bilo potrjeno s 
strategijo EU 2020, ter poudarja, da bi 
morala Komisija skupaj z Evropskim 
parlamentom in Svetom ob hkratni 
udeležbi samih industrijskih panog 
oblikovati celovito industrijsko strategijo v 
skladu z določbami iz strategije za boljšo 
zakonodajo;

Or. en

Predlog spremembe 22
Alain Cadec

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

5a. poudarja, da regionalne in lokalne 
javne oblasti aktivno prispevajo k 
podpiranju industrijskih dejavnosti, bodisi 
z dodeljevanjem subvencij inovativnim 
podjetjem ali z ukrepi za usposabljanje in 
kvalificiranje delavcev; ugotavlja, da 
lahko strukturni skladi zagotovijo 
sofinanciranje teh ukrepov, in meni, da bi 
bilo treba njihovo vlogo v industrijski 
politiki na regionalni in lokalni ravni še 
bolj okrepiti, da bi prispevali k uresničitvi 
ciljev strategije EU 2020;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. je zaskrbljen, ker podjetja za 
financiranje svojih inovativnih projektov 
premalo črpajo iz strukturnih skladov; 
meni, da bi si morali organi upravljanja 
prizadevati, da bi podjetjem približali 
operativne programe in jim zagotovili vso 
potrebno pomoč pri pripravi projektov;

Or. fr

Predlog spremembe 24
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. priznava, da vse industrijske panoge 
potrebujejo raziskave in inovacije, in meni, 
da je treba različne instrumente EU za 
kohezijo, raziskave in inovacije izvajati 
enotno, da bi zagotovili njihovo 
učinkovitost; poudarja, da si je treba 
prizadevati za sinergijo med temi 
instrumenti, ter poziva k povečanju 
proračunskih sredstev, namenjenih tem 
finančnim instrumentom;

7. priznava, da vse industrijske panoge 
potrebujejo raziskave in inovacije, in meni, 
da je treba različne instrumente EU za 
kohezijo, raziskave in inovacije izvajati 
enotno, da bi zagotovili njihovo 
učinkovitost; poudarja, da si je treba
prizadevati za sinergijo med temi 
instrumenti;

Or. en

Predlog spremembe 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da je treba mala in srednja 
podjetja, ki opravljajo inovativne 
dejavnosti, podpirati z usklajenimi 
politikami in ukrepi na nacionalni in 
evropski ravni, in sicer v tesni povezanosti 
z obveznim razvojem industrijski in 
gospodarskih akterjev, da bi izboljšali 
uporabo rezultatov raziskav in inovacij ter 
s tem izkoristili konkurenčni potencial 
industrij Unije;

Or. ro

Predlog spremembe 26
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 7a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. pozdravlja in podpira korake, ki so jih 
države članice sprejele na poti do 
ustanovitve enotnega vseevropskega 
patentnega sistema, ki bo spodbujal in 
podpiral raziskovalce in inovatorje po vsej 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 27
Francesco De Angelis

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. ugotavlja, da je raziskave in inovacije 
najbolj učinkovito obravnavati na 
regionalni ravni z bližino akterjev, kot so 
univerze, javne raziskovalne organizacije 
in industrija, ki spodbujajo partnerstvo pri 
prenosu znanja in izmenjavo zgledov dobre 
prakse med regijami; zato poziva 
Komisijo, naj vlaga v inovativne grozde in 
mreže z okrepljenim sodelovanjem z 
Evropsko investicijsko banko in v okviru 
stalne projektne skupine za industrijsko 
politiko;

8. ugotavlja, da je raziskave in inovacije 
najbolj učinkovito obravnavati na 
regionalni ravni z bližino akterjev, kot so 
univerze, javne raziskovalne organizacije 
in industrija, ki spodbujajo partnerstvo pri 
prenosu znanja in izmenjavo zgledov dobre 
prakse med regijami; zato poziva 
Komisijo, naj vlaga v inovativne grozde in 
mreže ob polni udeležbi interesnih skupin 
in z okrepljenim sodelovanjem z Evropsko 
investicijsko banko in v okviru stalne 
projektne skupine za industrijsko politiko;

Or. en

Predlog spremembe 28
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. ugotavlja, da je raziskave in inovacije 
najbolj učinkovito obravnavati na 

8. poudarja, da je treba raziskave in 
inovacije obravnavati na regionalni ravni z 
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regionalni ravni z bližino akterjev, kot so 
univerze, javne raziskovalne organizacije 
in industrija, ki spodbujajo partnerstvo pri 
prenosu znanja in izmenjavo zgledov dobre 
prakse med regijami; zato poziva 
Komisijo, naj vlaga v inovativne grozde in 
mreže z okrepljenim sodelovanjem z 
Evropsko investicijsko banko in v okviru 
stalne projektne skupine za industrijsko 
politiko;

bližino akterjev, kot so univerze, javne 
raziskovalne organizacije in industrija, ki 
spodbujajo partnerstvo pri prenosu znanja 
in izmenjavo zgledov dobre prakse med 
regijami; zato poziva Komisijo, naj vlaga v 
inovativne grozde in mreže z okrepljenim 
sodelovanjem z Evropsko investicijsko 
banko in v okviru stalne projektne skupine 
za industrijsko politiko;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. ugotavlja, da je raziskave in inovacije 
najbolj učinkovito obravnavati na 
regionalni ravni z bližino akterjev, kot so 
univerze, javne raziskovalne organizacije 
in industrija, ki spodbujajo partnerstvo pri 
prenosu znanja in izmenjavo zgledov dobre 
prakse med regijami; zato poziva 
Komisijo, naj vlaga v inovativne grozde in 
mreže z okrepljenim sodelovanjem z 
Evropsko investicijsko banko in v okviru 
stalne projektne skupine za industrijsko 
politiko;

8. ugotavlja, da je raziskave in inovacije 
najbolj učinkovito obravnavati na 
regionalni ravni z bližino akterjev, kot so 
univerze, javne raziskovalne organizacije 
in industrija, ki spodbujajo partnerstvo pri 
prenosu znanja in izmenjavo zgledov dobre 
prakse med regijami; zato poziva 
Komisijo, naj vlaga v male in srednje 
inovativne grozde in mreže z okrepljenim 
sodelovanjem z Evropsko investicijsko 
banko in v okviru stalne projektne skupine 
za industrijsko politiko;

Or. fr

Predlog spremembe 30
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 8a (novo)



PE452.702v01-00 18/30 AM\838779SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8 a. zato poziva k dosledni uporabi in 
krepitvi razpoložljivih znanstvenih in 
tehnoloških kompetenc v regijah, zlasti na 
področju ključnih tehnologij, pa tudi k 
močnejšemu spodbujanju politike 
grozdov;

Or. de

Predlog spremembe 31
Hermann Winkler

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poudarja, da regionalne strukture 
pomembno prispevajo h krepitvi industrije 
v Evropi; zato bi bilo treba bolj spodbujati 
inovativne grozde in mreže, zlasti na 
področju ključnih tehnologij, da bi s tem 
dosegli usklajen prenos znanja in raziskav 
ter izboljšali kvalifikacije, pa tudi 
infrastrukturo;

Or. de

Predlog spremembe 32
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je povečanje razlik med 
regijami z vidika raziskovalnega in 
razvojnega potenciala izziv, s katerim se ni 
treba soočiti le v kohezijski politiki, 
temveč tudi v raziskovalni in inovativni 

9. poudarja, da je povečanje razlik med 
regijami z vidika raziskovalnega in 
razvojnega potenciala izziv, s katerim se ni 
treba soočiti le v kohezijski politiki, 
temveč tudi v raziskovalni in inovativni 
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politiki; politiki; poleg tega poudarja, da naraščajo 
razlike v raziskovalnih in razvojnih 
možnostih med regijami in državami 
članicami, kadar se zlorabijo različni 
univerzitetni sistemi držav članic; zato 
poziva k utrditvi in strogi uporabi načela 
države izvora na področju visokošolske 
politike v EU;

Or. de

Predlog spremembe 33
Francesco De Angelis

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je povečanje razlik med 
regijami z vidika raziskovalnega in 
razvojnega potenciala izziv, s katerim se ni 
treba soočiti le v kohezijski politiki, 
temveč tudi v raziskovalni in inovativni 
politiki;

9. poudarja, da je povečanje razlik med 
regijami z vidika raziskovalnega in 
razvojnega potenciala izziv, s katerim se ni 
treba soočiti le v kohezijski politiki, 
temveč tudi v raziskovalni in inovativni 
politiki; v zvezi s tem poziva, da je treba 
financiranje raziskav dopolniti s 
prerazporejanjem sredstev za podporo 
inovacijskim programom, da bi omogočili 
uporabo rezultatov raziskav v družbeno 
koristnih rešitvah, ki jih je mogoče tržiti;

Or. en

Predlog spremembe 34
Francesco De Angelis

Osnutek mnenja
Odstavek 9a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. opominja, da je postopno uvajanje 
ustrezne digitalne infrastrukture in 
inovativnih tehnologij strateški element za 
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povečanje konkurenčnosti regij in 
industrijski panog EU. Sektor IKT ima 
ključno vlogo pri krepitvi produktivnosti 
drugih industrijskih sektorjev. Sodobno 
komunikacijsko infrastrukturo z visoko 
zmogljivostjo prenosa bi bilo treba graditi 
predvsem v manj pokritih regijah. To bi 
lahko privedlo do ugodnega okolja za 
javne in zasebne naložbe ter bi, kar je še 
bolj pomembno, pomagalo dvigniti 
standard digitalne pismenosti za podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 35
Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja pomen dobro uravnoteženega 
in trajnostnega načrta za učinkovitost virov 
kot vodila za industrijo EU h kompetitivni 
industrijski strategiji, s čimer bi povečali 
konkurenčnost našega industrijskega 
sektorja v primerjavi z drugimi trgi, na 
primer Združenimi državami in Kitajsko, 
ki so si zadale visoke cilje za okolju 
prijazne izdelke; poudarja, da bi morali 
okoljski standardi za surovine in pomožne 
materiale ter zanesljivost oskrbe z energijo 
okrepiti teritorialno kohezijo, ne pa 
povečati razdaljo med osrednjimi in najbolj 
oddaljenimi regijami, pri čemer je treba 
zlasti upoštevati obrobna območja in 
njihove potrebe;

10. poudarja, da bi morali okoljski 
standardi za surovine in pomožne materiale 
ter zanesljivost oskrbe z energijo okrepiti 
teritorialno kohezijo, ne pa povečati 
razdaljo med osrednjimi in najbolj 
oddaljenimi regijami, pri čemer je treba 
zlasti upoštevati obrobna območja in 
njihove potrebe;

Or. fr



AM\838779SL.doc 21/30 PE452.702v01-00

SL

Predlog spremembe 36
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja pomen dobro uravnoteženega 
in trajnostnega načrta za učinkovitost virov 
kot vodila za industrijo EU h kompetitivni 
industrijski strategiji, s čimer bi povečali 
konkurenčnost našega industrijskega 
sektorja v primerjavi z drugimi trgi, na 
primer Združenimi državami in Kitajsko, 
ki so si zadale visoke cilje za okolju 
prijazne izdelke; poudarja, da bi morali 
okoljski standardi za surovine in pomožne 
materiale ter zanesljivost oskrbe z energijo 
okrepiti teritorialno kohezijo, ne pa 
povečati razdaljo med osrednjimi in najbolj 
oddaljenimi regijami, pri čemer je treba 
zlasti upoštevati obrobna območja in 
njihove potrebe;

10. poudarja pomen dobro uravnoteženega 
in trajnostnega načrta za učinkovitost virov 
poleg ukrepov za oblikovanje povezanih in 
liberaliziranih energetskih trgov EU kot 
osnovnih orodij za usmerjanje industrije
EU h kompetitivni industrijski strategiji, s 
čimer bi povečali konkurenčnost našega 
industrijskega sektorja v primerjavi z 
drugimi trgi, na primer Združenimi 
državami in Kitajsko, ki so si zadale visoke 
cilje za okolju prijazne izdelke; poudarja, 
da bi morali okoljski standardi za surovine 
in pomožne materiale ter zanesljivost 
oskrbe z energijo okrepiti teritorialno 
kohezijo, ne pa povečati razdaljo med 
osrednjimi in najbolj oddaljenimi regijami, 
pri čemer je treba zlasti upoštevati obrobna 
območja in njihove potrebe;

Or. en

Predlog spremembe 37
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja pomen dobro uravnoteženega 
in trajnostnega načrta za učinkovitost virov 
kot vodila za industrijo EU h kompetitivni 
industrijski strategiji, s čimer bi povečali 
konkurenčnost našega industrijskega 
sektorja v primerjavi z drugimi trgi, na 
primer Združenimi državami in Kitajsko, 
ki so si zadale visoke cilje za okolju 
prijazne izdelke; poudarja, da bi morali 

10. poudarja pomen dobro uravnoteženega 
in trajnostnega načrta za učinkovitost virov 
kot vodila za industrijo EU h kompetitivni 
industrijski strategiji, s čimer bi povečali 
konkurenčnost našega industrijskega 
sektorja v primerjavi z drugimi trgi, na 
primer Združenimi državami in Kitajsko, 
ki so si zadale visoke cilje za okolju 
prijazne izdelke; poudarja, da mora biti za 
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okoljski standardi za surovine in pomožne 
materiale ter zanesljivost oskrbe z energijo 
okrepiti teritorialno kohezijo, ne pa 
povečati razdaljo med osrednjimi in najbolj 
oddaljenimi regijami, pri čemer je treba 
zlasti upoštevati obrobna območja in 
njihove potrebe;

Unijo to izziv, ki jo spodbuja k razvoju 
inovativne regionalne politike, zlasti na 
podlagi trajnostne industrijske politike, ob 
upoštevanju prednosti v znanju in 
potenciala regij, predvsem z vidika 
naravnih virov; poudarja, da bi morali 
okoljski standardi za surovine in pomožne 
materiale ter zanesljivost oskrbe z energijo 
okrepiti teritorialno kohezijo, ne pa 
povečati razdaljo med osrednjimi in najbolj 
oddaljenimi regijami, pri čemer je treba 
zlasti upoštevati obrobna območja in 
njihove potrebe;

Or. fi

Predlog spremembe 38
Erminia Mazzoni

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja pomen dobro uravnoteženega 
in trajnostnega načrta za učinkovitost virov 
kot vodila za industrijo EU h kompetitivni 
industrijski strategiji, s čimer bi povečali 
konkurenčnost našega industrijskega 
sektorja v primerjavi z drugimi trgi, na 
primer Združenimi državami in Kitajsko, 
ki so si zadale visoke cilje za okolju 
prijazne izdelke; poudarja, da bi morali 
okoljski standardi za surovine in pomožne 
materiale ter zanesljivost oskrbe z energijo 
okrepiti teritorialno kohezijo, ne pa 
povečati razdaljo med osrednjimi in 
najbolj oddaljenimi regijami, pri čemer je 
treba zlasti upoštevati obrobna območja in 
njihove potrebe;

10. poudarja pomen dobro uravnoteženega 
in trajnostnega načrta za učinkovitost virov 
kot vodila za industrijo EU h kompetitivni 
industrijski strategiji, s čimer bi povečali 
konkurenčnost našega industrijskega 
sektorja v primerjavi z drugimi trgi, na 
primer Združenimi državami in Kitajsko, 
ki so si zadale visoke cilje za okolju 
prijazne izdelke; poudarja, da bi morali 
okoljski standardi za surovine in pomožne 
materiale ter zanesljivost oskrbe z energijo 
okrepiti ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo, ne pa povečati 
razdaljo med osrednjimi in obrobnimi 
regijami, pri čemer je treba zlasti 
upoštevati njihove potrebe;

Or. it
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Predlog spremembe 39
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja pomen dobro uravnoteženega 
in trajnostnega načrta za učinkovitost virov 
kot vodila za industrijo EU h kompetitivni 
industrijski strategiji, s čimer bi povečali 
konkurenčnost našega industrijskega 
sektorja v primerjavi z drugimi trgi, na 
primer Združenimi državami in Kitajsko, 
ki so si zadale visoke cilje za okolju 
prijazne izdelke; poudarja, da bi morali 
okoljski standardi za surovine in pomožne 
materiale ter zanesljivost oskrbe z energijo 
okrepiti teritorialno kohezijo, ne pa 
povečati razdaljo med osrednjimi in najbolj 
oddaljenimi regijami, pri čemer je treba 
zlasti upoštevati obrobna območja in 
njihove potrebe;

10. poudarja pomen dobro uravnoteženega 
in trajnostnega načrta za učinkovitost virov 
kot vodila za industrijo EU h kompetitivni 
industrijski strategiji, s čimer bi povečali 
konkurenčnost našega industrijskega 
sektorja v primerjavi z drugimi trgi, na 
primer Združenimi državami in Kitajsko, 
ki so si zadale visoke cilje za okolju 
prijazne izdelke; poudarja, da bi morali
okoljski standardi za surovine in pomožne 
materiale ter zanesljivost oskrbe z energijo 
in prevoz okrepiti teritorialno kohezijo, ne 
pa povečati razdaljo med osrednjimi in 
najbolj oddaljenimi regijami, pri čemer je 
treba zlasti upoštevati obrobna območja in 
otoke ter njihove potrebe;

Or. es

Predlog spremembe 40
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja pomen dobro uravnoteženega 
in trajnostnega načrta za učinkovitost virov 
kot vodila za industrijo EU h kompetitivni 
industrijski strategiji, s čimer bi povečali 
konkurenčnost našega industrijskega 
sektorja v primerjavi z drugimi trgi, na 
primer Združenimi državami in Kitajsko, 
ki so si zadale visoke cilje za okolju 
prijazne izdelke; poudarja, da bi morali 
okoljski standardi za surovine in pomožne 
materiale ter zanesljivost oskrbe z energijo 

10. poudarja pomen dobro uravnoteženega 
in trajnostnega načrta za učinkovitost virov 
kot vodila za industrijo EU h kompetitivni 
industrijski strategiji, s čimer bi povečali 
konkurenčnost našega industrijskega 
sektorja v primerjavi z drugimi trgi, na 
primer Združenimi državami in Kitajsko, 
ki so si zadale visoke cilje za okolju 
prijazne izdelke; poudarja, da bi morali 
okoljski standardi za surovine in pomožne 
materiale ter zanesljivost oskrbe z energijo 
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okrepiti teritorialno kohezijo, ne pa 
povečati razdaljo med osrednjimi in 
najbolj oddaljenimi regijami, pri čemer je 
treba zlasti upoštevati obrobna območja in 
njihove potrebe;

okrepiti teritorialno kohezijo, ne pa 
povečati razdaljo med osrednjimi in 
obrobnimi regijami, pri čemer je treba 
zlasti upoštevati najbolj oddaljene regije in 
njihove potrebe;

Or. fr

Predlog spremembe 41
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. vztrajno poudarja, da se splošno 
okolje podjetij nenehno spreminja, zato 
meni, da so nujna ustrezna vlaganja za 
razvoj ter prilagajanje infrastrukture in 
storitev na področju prevoza, komunikacij 
in energije, da se bomo uspešno soočili s 
sedanjimi in prihodnjimi izzivi;

Or. ro

Predlog spremembe 42
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. poudarja, da so najbolj oddaljene 
regije in otoki Evropske unije v procesu 
globalizacije v ranljivem položaju, 
posledice tega procesa pa so čedalje bolj 
občutne ter ogrožajo razvoj in teritorialno 
kohezijo teh regij; zato poziva, naj se v 
regijah z najbolj omejenimi možnostmi 
ustrezno izvaja industrijska politika, ki bo 
lahko spodbujala sektorje z največjim 
potencialom, kot so turizem, obnovljivi 
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viri energije ter področja raziskav in 
inovacij, povezana z morskim in 
kmetijskim sektorjem; zaradi večje 
ranljivosti teh regij pri soočanju z izzivi 
globalizacije tudi poziva k sprejetju 
ukrepov, ki bodo ustrezno upoštevali 
regionalne posebnosti, da bi ohranili 
njihovo ekonomsko trajnost ter spodbujali 
konkurenčnost ter ekonomsko, socialno in 
teritorialno kohezijo;

Obrazložitev

Najbolj oddaljene regije so v procesu globalizacije zaradi gospodarske in družbene strukture 
ter naravnih in geografskih omejitev v precej slabšem položaju, zato je treba posebno 
pozornost nameniti njihovim težavam in izkoristiti njihov potencial.

Or. pt

Predlog spremembe 43
Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. ugotavlja, da bi se morala celovita 
strategija za industrijo EU osredotočiti na 
odpravljanje pomanjkanja kvalificiranih 
delavcev, ki pesti mala in srednja podjetja 
ter industrijske panoge; zato poudarja 
potrebo po usklajenih pobudah, da bi 
izboljšali izobraževanje na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženiringa in 
matematike na vseh ravneh ter obenem 
spodbujali dodatne usklajene in ciljno 
usmerjene višje kvalifikacije; poziva 
države članice, naj vključijo poklicne 
kvalifikacije za podjetništvo v 
univerzitetne programe in druge 
visokošolske izobraževalne programe; 
poudarja, da je treba ponovno pregledati 
evropski socialni sklad v skladu s 
prenovljenimi kvalifikacijskimi zahtevami 
industrijskega sektorja;

11. ugotavlja, da bi se morala celovita 
strategija za industrijo EU osredotočiti na 
odpravljanje pomanjkanja kvalificiranih 
delavcev; zato poudarja potrebo po 
usklajenih pobudah, da bi izboljšali 
izobraževanje v naravoslovju in tehniki na 
področju obnovljivih virov energije, 
energetske učinkovitosti stavb ter 
industrijskih postopkov in čistih prevoznih 
sredstev; ponovno poudarja, da bo to 
vlaganje spodbujalo ustvarjanje delovnih 
mest; poziva države članice, naj vključijo 
poklicne kvalifikacije za podjetništvo v 
univerzitetne programe in druge 
visokošolske izobraževalne programe; 
poudarja, da je treba ponovno pregledati 
evropski socialni sklad v skladu s 
prenovljenimi kvalifikacijskimi zahtevami 
industrijskega sektorja;
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Or. fr

Predlog spremembe 44
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. ugotavlja, da bi se morala celovita 
strategija za industrijo EU osredotočiti na 
odpravljanje pomanjkanja kvalificiranih 
delavcev, ki pesti mala in srednja podjetja 
ter industrijske panoge; zato poudarja 
potrebo po usklajenih pobudah, da bi 
izboljšali izobraževanje na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženiringa in 
matematike na vseh ravneh ter obenem 
spodbujali dodatne usklajene in ciljno 
usmerjene višje kvalifikacije; poziva 
države članice, naj vključijo poklicne 
kvalifikacije za podjetništvo v 
univerzitetne programe in druge 
visokošolske izobraževalne programe; 
poudarja, da je treba ponovno pregledati
evropski socialni sklad v skladu s 
prenovljenimi kvalifikacijskimi zahtevami
industrijskega sektorja;

11. ugotavlja, da bi se morala celovita 
strategija za industrijo EU osredotočiti na 
odpravljanje pomanjkanja kvalificiranih 
delavcev, ki pesti mala in srednja podjetja 
ter industrijske panoge; zato poudarja 
potrebo po usklajenih pobudah, da bi 
izboljšali izobraževanje na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženiringa in 
matematike na vseh ravneh ter obenem 
spodbujali dodatne usklajene in ciljno 
usmerjene višje kvalifikacije; poziva 
države članice, naj vključijo poklicne 
kvalifikacije za podjetništvo v 
univerzitetne programe in druge 
visokošolske izobraževalne programe; 
poudarja, da se mora evropski socialni 
sklad prilagoditi spreminjajočim se 
potrebam industrijskega sektorja;

Or. fr

Predlog spremembe 45
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. ugotavlja, da bi se morala celovita 
strategija za industrijo EU osredotočiti na 
odpravljanje pomanjkanja kvalificiranih 
delavcev, ki pesti mala in srednja podjetja 
ter industrijske panoge; zato poudarja 

11. ugotavlja, da bi se morala celovita 
strategija za industrijo EU osredotočiti na 
odpravljanje pomanjkanja kvalificiranih 
delavcev, ki pesti mala in srednja podjetja 
ter industrijske panoge; zato poudarja 
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potrebo po usklajenih pobudah, da bi 
izboljšali izobraževanje na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženiringa in 
matematike na vseh ravneh ter obenem 
spodbujali dodatne usklajene in ciljno 
usmerjene višje kvalifikacije; poziva 
države članice, naj vključijo poklicne 
kvalifikacije za podjetništvo v 
univerzitetne programe in druge 
visokošolske izobraževalne programe; 
poudarja, da je treba ponovno pregledati 
evropski socialni sklad v skladu s 
prenovljenimi kvalifikacijskimi zahtevami 
industrijskega sektorja;

potrebo po usklajenih pobudah, da bi 
izboljšali širjenje informacij in 
izobraževanje na področju naravoslovja, 
tehnologije, inženiringa in matematike na 
vseh ravneh ter obenem spodbujali dodatne 
usklajene in ciljno usmerjene višje 
kvalifikacije; poziva države članice, naj 
vključijo poklicne kvalifikacije za 
podjetništvo v univerzitetne programe in 
druge visokošolske izobraževalne 
programe; poudarja, da je treba ponovno 
pregledati evropski socialni sklad v skladu 
s prenovljenimi kvalifikacijskimi 
zahtevami industrijskega sektorja;

Or. ro

Predlog spremembe 46
Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 11a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. vztraja, da mora takšna strategija 
vsebovati nujno spremljanje industrijskih 
sektorjev, ki se jih poziva k zmanjšanju 
sedanje oblike, kar pa bo mogoče le ob 
pomoči regij, ki podpirajo prekvalifikacijo 
delavcev s financiranjem prilagojenih 
programov prekvalifikacije;

Or. fr

Predlog spremembe 47
Catherine Grèze

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poudarja, da lahko države članice laže 12. poudarja, da lahko države članice laže 



PE452.702v01-00 28/30 AM\838779SL.doc

SL

dosežejo trajnostno in pravično rast v 
industrijskem sektorju na podlagi načela 
vzajemnosti trgovinskih politik; ugotavlja, 
da na regionalne mrežne strukture in 
konkurenčne grozde ne bi smela vplivati 
neenaka trgovinska pravila in določbe;

dosežejo trajnosten in pravičen razvoj v 
industrijskem sektorju na podlagi načela 
vzajemnosti trgovinskih politik; ugotavlja, 
da na regionalne mrežne strukture in 
konkurenčne grozde ne bi smela vplivati 
neenaka trgovinska pravila in določbe;

Or. fr

Predlog spremembe 48
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poudarja, da lahko države članice laže 
dosežejo trajnostno in pravično rast v 
industrijskem sektorju na podlagi načela 
vzajemnosti trgovinskih politik; ugotavlja, 
da na regionalne mrežne strukture in 
konkurenčne grozde ne bi smela vplivati 
neenaka trgovinska pravila in določbe;

12. poudarja, da lahko države članice laže 
dosežejo trajnostno in pravično rast v 
industrijskem sektorju na podlagi načela 
vzajemnosti trgovinskih politik; ugotavlja, 
da na regionalne mrežne strukture in 
konkurenčne grozde ne bi smela vplivati 
neenaka trgovinska pravila in določbe, ki 
veljajo zlasti za mala in srednja podjetja;

Or. es

Predlog spremembe 49
Erminia Mazzoni

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. opozarja na razlike v industrijskem 
razvoju med regijami in poziva, da je treba 
tudi te v celoti vključiti v novo trajnostno 
politiko industrijsko politiko; poziva 
Komisijo, naj sprejme celovit pristop 
upravljanja na več ravneh, ter ponovno 
poudarja, da je treba upoštevati različne 
družbene in gospodarske razmere treh 

13. opozarja na razlike v industrijskem 
razvoju med regijami in poziva, da je treba 
tudi te v celoti vključiti v novo trajnostno 
politiko industrijsko politiko; poziva 
Komisijo, naj sprejme celovit pristop 
upravljanja na več ravneh, ter ponovno 
poudarja, da je treba upoštevati različne 
družbene in gospodarske razmere 
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tipov regij (konvergenca, prehod in 
konkurenčnost) ter razlike v ustvarjalni in 
inovativni sposobnosti ter podjetniškem 
duhu.

posameznih evropskih regij ter razlike v 
ustvarjalni in inovativni sposobnosti ter 
podjetniškem duhu.

Or. it

Predlog spremembe 50
Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13a. poudarja pomen turističnega sektorja 
v Evropski uniji, ki je prva turistična 
destinacija v svetu, in v nekaterih regijah, 
v katerih je glavni steber gospodarske 
dejavnosti; podpira strategijo Evropske 
komisije za izboljšanje konkurenčnosti 
turističnega sektorja z ukrepi za 
izboljšanje kakovosti, trajnosti in podobe 
Evrope kot turistične destinacije.

Or. es

Predlog spremembe 51
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13a. poudarja, da je treba za uspešno 
evropsko industrijsko politiko v obdobju 
globalizacije vzpostaviti celovito, 
usklajeno in poenostavljeno upravljanje 
na različnih ravneh, ki bo lahko 
upoštevalo obstoječe regionalne 
neenakosti in razvrstitev regij pri ciljih 
kohezijske politike, kot tudi dodelitev 
ustrezne finančne pomoči; poudarja tudi, 
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da mora konkurenčna industrijska 
politika ustvarjati večjo sinergijo z 
različnimi skladi in programi financiranja 
na ravni regionalne politike.

Obrazložitev

Evropska industrijska politika bo uspešna le, če bomo vzpostavili celovito, usklajeno in 
poenostavljeno upravljanje, pri čemer bodo pri opredeljevanju ciljev in prednostnih nalog 
sodelovale različne ravni odločanja in akterji, v ta namen pa je potrebna tudi povezanost pri 
izvajanju programov.

Or. pt


