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Predlog spremembe 1
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. vztraja, da industrijski sektor ostaja 
ključno gonilo rasti, inovacij in trajnosti, 
ter poudarja, da so ta sektor močno 
prizadele posledice še vedno nepremagane 
gospodarske krize; opozarja, da je skupna 
proizvodnja 10 % nižja kot pred krizo in da 
je bilo izgubljenih več kot 3 milijone 
delovnih mest v industriji;

1. poudarja, da industrijski sektor kljub 
utrpelim posledicam gospodarske krize, ki 
se še nadaljuje, ostaja ključno gonilo za 
doseganje ciljev EU2020,  povezanih z 
rastjo, delovnimi mesti, inovacijami, 
raziskavami, razvojem, trajnostjo in 
konkurenčnostjo; opozarja, da je skupna 
proizvodnja 10 % nižja kot pred krizo in da 
je bilo izgubljenih več kot 3 milijone 
delovnih mest v industriji;

Or. en

Predlog spremembe 2
Karima Delli, Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. vztraja, da industrijski sektor ostaja 
ključno gonilo rasti, inovacij in trajnosti, 
ter poudarja, da so ta sektor močno 
prizadele posledice še vedno nepremagane 
gospodarske krize; opozarja, da je skupna 
proizvodnja 10 % nižja kot pred krizo in da 
je bilo izgubljenih več kot 3 milijone 
delovnih mest v industriji;

1. vztraja, da industrijski sektor ostaja 
ključno gonilo rasti, inovacij in delovnih 
mest, ter poudarja, da so ta sektor močno 
prizadele posledice še vedno nepremagane 
gospodarske krize; opozarja, da je skupna 
proizvodnja 10 % nižja kot pred krizo in da 
je bilo izgubljenih več kot 3 milijone 
delovnih mest v industriji; poudarja, da bi 
morala prihodnost industrijske 
konkurenčnosti Evrope temeljiti na 
načelu trajnosti;

Or. en



PE514.683v01-00 4/26 AM\941084SL.doc

SL

Predlog spremembe 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. vztraja, da industrijski sektor ostaja 
ključno gonilo rasti, inovacij in trajnosti, 
ter poudarja, da so ta sektor močno 
prizadele posledice še vedno nepremagane 
gospodarske krize; opozarja, da je skupna 
proizvodnja 10 % nižja kot pred krizo in da 
je bilo izgubljenih več kot 3 milijone 
delovnih mest v industriji;

1. vztraja, da industrijski sektor ostaja 
ključno gonilo rasti, inovacij in trajnosti, 
ter poudarja, da so ta sektor močno 
prizadele posledice še vedno nepremagane 
gospodarske krize; opozarja, da je skupna 
proizvodnja 10 % nižja kot pred krizo in da 
je bilo izgubljenih več kot 3 milijone 
delovnih mest v industriji; ugotavlja, da 
obstaja tudi tveganje pomanjkanja 
delavcev s strokovnim znanjem, ki je 
posebej prikrojeno potrebam industrije;

Or. ro

Predlog spremembe 4
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da je industrija nedvomno ena 
naših najpomembnejših adutov na 
mednarodni ravni, brez katere vloga EU v 
svetovnem ravnotežju gospodarskih sil ne 
bi bila tako pomembna; 

Or. ro

Predlog spremembe 5
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. je zaskrbljen, ker so se industrijske 
dejavnosti v številnih evropskih 
tradicionalnih industrijskih središčih v 
zadnjih letih močno skrčile, kar je 
povzročilo pretirano visoko brezposelnost 
in številne demografske težave; 

Or. ro

Predlog spremembe 6
Karima Delli, Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je močno zaskrbljen zaradi posledic 
finančnega in gospodarskega nazadovanja 
ter vedno večjih neenakosti v EU, zlasti 
med njenimi regijami, ko gre za 
produktivnost, konkurenčnost in blaginjo; 
opozarja, da bo imelo to ostro upadanje 
brez močnih političnih ukrepov in 
dodeljevanja ustreznih finančnih sredstev v 
podporo novi industrijski „revoluciji“ v 
EU resen negativen učinek ne le na 
proizvodnjo EU, ampak tudi na socialno in 
teritorialno kohezijo;

2. je močno zaskrbljen zaradi posledic 
finančnega in gospodarskega nazadovanja 
ter vedno večjih neenakosti v EU, zlasti 
med njenimi regijami, ko gre za 
produktivnost, konkurenčnost in blaginjo; 
opozarja, da bo imelo to ostro upadanje 
brez močnih političnih ukrepov in 
dodeljevanja ustreznih finančnih sredstev v 
podporo prerodu industrije za trajnostno 
Evropo resen negativen učinek ne le na 
proizvodnjo EU, ampak tudi na socialno in 
teritorialno kohezijo;

Or. en

Predlog spremembe 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je močno zaskrbljen zaradi posledic 
finančnega in gospodarskega nazadovanja 
ter vedno večjih neenakosti v EU, zlasti 
med njenimi regijami, ko gre za 
produktivnost, konkurenčnost in blaginjo; 
opozarja, da bo imelo to ostro upadanje 
brez močnih političnih ukrepov in 
dodeljevanja ustreznih finančnih sredstev v 
podporo novi industrijski „revoluciji“ v EU 
resen negativen učinek ne le na 
proizvodnjo EU, ampak tudi na socialno in 
teritorialno kohezijo;

2. je močno zaskrbljen zaradi posledic 
finančnega in gospodarskega nazadovanja, 
zmanjševanja naložb ter vedno večjih 
neenakosti v EU, zlasti med njenimi 
regijami, ko gre za produktivnost, 
konkurenčnost in blaginjo; opozarja, da bo 
imelo to ostro upadanje brez močnih 
političnih ukrepov in dodeljevanja 
ustreznih finančnih sredstev v podporo 
novi industrijski „revoluciji“ v EU resen 
negativen učinek ne le na proizvodnjo EU, 
ampak tudi na socialno in teritorialno 
kohezijo;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je močno zaskrbljen zaradi posledic 
finančnega in gospodarskega nazadovanja 
ter vedno večjih neenakosti v EU, zlasti 
med njenimi regijami, ko gre za 
produktivnost, konkurenčnost in blaginjo; 
opozarja, da bo imelo to ostro upadanje 
brez močnih političnih ukrepov in 
dodeljevanja ustreznih finančnih sredstev
v podporo novi industrijski „revoluciji“ v 
EU resen negativen učinek ne le na 
proizvodnjo EU, ampak tudi na socialno in 
teritorialno kohezijo;

2. je močno zaskrbljen zaradi posledic 
finančnega in gospodarskega nazadovanja 
ter vedno večjih neenakosti v EU, zlasti 
med njenimi regijami, ko gre za 
produktivnost, konkurenčnost in blaginjo; 
opozarja, da je nujno sprejeti močne 
politične ukrepe in dodeljevati ustrezna 
finančna sredstva v podporo novi 
industrijski „revoluciji“ v EU, ki temelji na 
novi tehnologiji (nanotehnologiji, 
biotehnologiji, mikroelektroniki); 
poudarja, da bo imelo drugače to ostro 
upadanje resen negativen učinek ne le na 
proizvodnjo EU, ampak tudi na socialno in 
teritorialno kohezijo, tehnološka vrzel med 
EU in drugimi visoko tehnološko razvitimi 
državami (Združene države Amerike, 
države BRICS) pa se bo še bolj poglobila;
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Or. fr

Predlog spremembe 9
Jens Geier

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. meni, da lahko nekdanje industrijske 
regije v Evropi veliko prispevajo k 
ponovni industrializaciji; pri tem 
opozarja, da se je pozornost preusmerila z 
nekdanjih industrijskih regij in da je treba 
zaradi posebnih izzivov zagotoviti dovolj 
možnosti za naložbe v konkretne 
regionalne razvojne strategije;

Or. de

Predlog spremembe 10
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bo prihodnja kohezijska 
politika ena od glavnih politik EU za 
spodbujanje industrijskih inovacij v 
odgovor na izzive, ki so povezani s 
trajnostno energijo, podnebnimi 
spremembami in učinkovito rabo virov; 
zato meni, da je podpora, ki jo bodo nudili 
prihodnja kohezijska politika ter evropski 
strukturni in investicijski skladi, osrednjega 
pomena za ponovno industrializacijo EU in 
njenih regij s pomočjo resnično sodobne 
industrijske politike;

3. poudarja, da bo prihodnja kohezijska 
politika ena od glavnih politik EU za 
spodbujanje industrijskih inovacij s 
pametno specializacijo v odgovor na 
izzive, ki so povezani s trajnostno energijo, 
podnebnimi spremembami in učinkovito 
rabo virov; zato meni, da je podpora, ki jo 
bodo nudili prihodnja kohezijska politika 
ter evropski strukturni in investicijski 
skladi, osrednjega pomena za ponovno 
industrializacijo EU in njenih regij s 
pomočjo resnično sodobne industrijske 
politike;

Or. en
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Predlog spremembe 11
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bo prihodnja kohezijska 
politika ena od glavnih politik EU za 
spodbujanje industrijskih inovacij v 
odgovor na izzive, ki so povezani s 
trajnostno energijo, podnebnimi 
spremembami in učinkovito rabo virov; 
zato meni, da je podpora, ki jo bodo nudili 
prihodnja kohezijska politika ter evropski 
strukturni in investicijski skladi, osrednjega 
pomena za ponovno industrializacijo EU in 
njenih regij s pomočjo resnično sodobne 
industrijske politike;

3. poudarja, da bo prihodnja kohezijska 
politika ena od glavnih politik EU za 
spodbujanje industrijskih inovacij v 
odgovor na izzive, ki so povezani s 
trajnostno energijo, podnebnimi 
spremembami in učinkovito rabo virov; 
zato meni, da je podpora, ki jo bodo nudili 
prihodnja kohezijska politika ter evropski 
strukturni in investicijski skladi, osrednjega 
pomena za ponovno industrializacijo EU in 
njenih regij s pomočjo resnično sodobne 
industrijske politike, ki bo vključujoča, 
trajnostna in visoko konkurenčna;

Or. en

Predlog spremembe 12
Karima Delli, Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bo prihodnja kohezijska 
politika ena od glavnih politik EU za 
spodbujanje industrijskih inovacij v 
odgovor na izzive, ki so povezani s 
trajnostno energijo, podnebnimi 
spremembami in učinkovito rabo virov; 
zato meni, da je podpora, ki jo bodo nudili 
prihodnja kohezijska politika ter evropski 
strukturni in investicijski skladi, osrednjega 
pomena za ponovno industrializacijo EU in 
njenih regij s pomočjo resnično sodobne 
industrijske politike;

3. poudarja, da bo prihodnja kohezijska 
politika ena od glavnih politik EU za 
spodbujanje industrijskih inovacij v 
odgovor na izzive, ki so povezani s 
trajnostno energijo, podnebnimi 
spremembami in učinkovito rabo virov; 
zato meni, da je podpora, ki jo bodo nudili 
prihodnja kohezijska politika ter evropski 
strukturni in investicijski skladi, osrednjega 
pomena za ponovno industrializacijo EU in 
njenih regij s pomočjo industrijske politike, 
katere vodilo bo prehod na krožno, 
trajnostno biološko, energetsko učinkovito 
in nizkoogljično gospodarstvo; poziva k 
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oblikovanju boljših bodočih sinergij med 
kohezijsko politiko in programi Obzorje 
2020, da se okrepijo inovacije na 
regionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bo prihodnja kohezijska 
politika ena od glavnih politik EU za 
spodbujanje industrijskih inovacij v 
odgovor na izzive, ki so povezani s 
trajnostno energijo, podnebnimi 
spremembami in učinkovito rabo virov; 
zato meni, da je podpora, ki jo bodo nudili 
prihodnja kohezijska politika ter evropski 
strukturni in investicijski skladi, osrednjega 
pomena za ponovno industrializacijo EU in 
njenih regij s pomočjo resnično sodobne 
industrijske politike;

3. poudarja, da bo prihodnja kohezijska 
politika ena od glavnih politik EU za 
spodbujanje industrijskih inovacij v 
odgovor na izzive, ki so povezani s 
trajnostno energijo, podnebnimi 
spremembami in učinkovito uporabo 
materialnih in človeških virov z 
vseživljenjskim učenjem v odziv na stalne 
izzive; zato meni, da je podpora, ki jo bodo 
nudili prihodnja kohezijska politika ter 
evropski strukturni in investicijski skladi, 
osrednjega pomena za ponovno 
industrializacijo EU in njenih regij s 
pomočjo resnično sodobne industrijske 
politike;

Or. ro

Predlog spremembe 14
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. poudarja, da je treba pri oblikovanju 
strategij regionalnega industrijskega 
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razvoja za posamezne regije in posamezne 
sektorje upoštevati značilnosti regij in 
njihove specifične prednosti, da bi dosegli 
visoko raven specializacije evropske 
industrije;

Or. en

Predlog spremembe 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da se na obmejnih območjih 
zaradi njihovih skupnih ozemeljskih 
značilnosti pogosto soočajo z enakimi 
industrijskimi izzivi; poziva Komisijo, 
države članice ter lokalne in regionalne 
organe, naj oblikujejo strategije za 
čezmejno industrijsko preobrazbo, 
čezmejne grozde in skupne izobraževalne 
in zaposlovalne strategije za čezmejna 
območja;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja potrebo, da se v nacionalnih 
programih reform določijo jasne strategije 
politik za industrijsko konkurenčnost z 
uporabo bolj osredotočenega pristopa, ki 
vključuje določanje prednostnih nalog v 
zvezi z: omogočanjem lažjega dostopa do 
finančnih sredstev; podporo za raziskave in 

4. poudarja potrebo, da se na ravni EU in 
v nacionalnih programih reform določijo 
jasne strategije politik za industrijsko 
konkurenčnost z uporabo bolj 
osredotočenega in strateškega pristopa, ki 
vključuje določanje prednostnih nalog v 
zvezi z: omogočanjem lažjega dostopa do 
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razvoj ter izobraževanje; upravno 
poenostavitvijo; znižanjem obdavčenja 
dela; izboljšanjem infrastrukture; večjo 
vključenostjo vseh zainteresiranih strani 
na regionalni in lokalni ravni ter močno 
podporo za mala in srednja podjetja ter 
podjetnike; verjame, da bo z vključitvijo 
predlaganih teritorialnih dogovorov v 
partnerske sporazume dosežen bolj 
usklajen pristop med različnimi ravnmi 
oblasti in zainteresiranimi stranmi;

finančnih sredstev, podporo za raziskave in 
razvoj, izobraževanje in poklicno 
usposabljanje, upravno poenostavitvijo,
znižanjem obdavčenja dela, izboljšanjem 
infrastrukture, večjo vključenostjo lokalnih 
in regionalnih organov ter deležnikov ter 
močno podporo za mala in srednja podjetja 
ter podjetnike verjame, da bo z vključitvijo 
predlaganih teritorialnih dogovorov v 
partnerske sporazume dosežen bolj 
usklajen pristop med različnimi ravnmi 
oblasti in zainteresiranimi stranmi;

Or. en

Predlog spremembe 17
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja potrebo, da se v nacionalnih 
programih reform določijo jasne strategije 
politik za industrijsko konkurenčnost z 
uporabo bolj osredotočenega pristopa, ki 
vključuje določanje prednostnih nalog v 
zvezi z: omogočanjem lažjega dostopa do 
finančnih sredstev; podporo za raziskave in 
razvoj ter izobraževanje; upravno 
poenostavitvijo; znižanjem obdavčenja 
dela; izboljšanjem infrastrukture; večjo 
vključenostjo vseh zainteresiranih strani na 
regionalni in lokalni ravni ter močno 
podporo za mala in srednja podjetja ter 
podjetnike; verjame, da bo z vključitvijo 
predlaganih teritorialnih dogovorov v 
partnerske sporazume dosežen bolj 
usklajen pristop med različnimi ravnmi 
oblasti in zainteresiranimi stranmi; 

4. poudarja potrebo, da se v nacionalnih 
programih reform določijo jasne strategije 
politik za industrijsko konkurenčnost z 
uporabo bolj osredotočenega pristopa, ki 
vključuje določanje prednostnih nalog v 
zvezi z: omogočanjem lažjega dostopa do 
finančnih sredstev; podporo za raziskave in 
razvoj ter izobraževanje s poudarkom na 
poklicnem usposabljanju; upravno 
poenostavitvijo; znižanjem obdavčenja 
dela; izboljšanjem infrastrukture; večjo 
vključenostjo vseh zainteresiranih strani na 
regionalni in lokalni ravni ter močno 
podporo za mala in srednja podjetja ter 
podjetnike; verjame, da bo z vključitvijo 
predlaganih teritorialnih dogovorov v 
partnerske sporazume dosežen bolj 
usklajen pristop med različnimi ravnmi 
oblasti in zainteresiranimi stranmi; 

Or. ro
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Predlog spremembe 18
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja potrebo, da se v nacionalnih 
programih reform določijo jasne strategije 
politik za industrijsko konkurenčnost z 
uporabo bolj osredotočenega pristopa, ki 
vključuje določanje prednostnih nalog v 
zvezi z: omogočanjem lažjega dostopa do 
finančnih sredstev; podporo za raziskave in 
razvoj ter izobraževanje; upravno 
poenostavitvijo; znižanjem obdavčenja 
dela; izboljšanjem infrastrukture; večjo 
vključenostjo vseh zainteresiranih strani na 
regionalni in lokalni ravni ter močno 
podporo za mala in srednja podjetja ter 
podjetnike; verjame, da bo z vključitvijo 
predlaganih teritorialnih dogovorov v 
partnerske sporazume dosežen bolj 
usklajen pristop med različnimi ravnmi 
oblasti in zainteresiranimi stranmi;

4. poudarja potrebo, da se v nacionalnih 
programih reform določijo jasne strategije 
politik za industrijsko konkurenčnost z 
uporabo bolj osredotočenega pristopa, ki 
vključuje določanje prednostnih nalog v 
zvezi z: omogočanjem lažjega dostopa do 
finančnih sredstev; podporo za raziskave in 
razvoj ter izobraževanje; upravno 
poenostavitvijo; znižanjem obdavčenja 
dela; izboljšanjem infrastrukture; večjo 
vključenostjo vseh zainteresiranih strani na 
regionalni in lokalni ravni ter močno 
podporo za mala in srednja podjetja ter 
podjetnike; meni, da bo z vključitvijo 
predlaganih teritorialnih dogovorov, kot 
orodju za uskladitev in sinhronizacijo 
političnih programov regionalnih in 
lokalnih udeležencev, da bi ti svoje 
dejavnosti in finančna sredstva usmerili v 
cilje in načrte strategije Evropa 2020, v 
partnerske sporazume dosežen bolj 
usklajen pristop med različnimi ravnmi 
oblasti in zainteresiranimi stranmi;

Or. en

Predlog spremembe 19
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja potrebo, da se v nacionalnih 
programih reform določijo jasne strategije 
politik za industrijsko konkurenčnost z 
uporabo bolj osredotočenega pristopa, ki 

4. poudarja potrebo, da se v nacionalnih 
programih reform določijo jasne strategije 
politik za industrijsko konkurenčnost z 
uporabo bolj osredotočenega pristopa, ki 
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vključuje določanje prednostnih nalog v 
zvezi z: omogočanjem lažjega dostopa do 
finančnih sredstev; podporo za raziskave in 
razvoj ter izobraževanje; upravno 
poenostavitvijo; znižanjem obdavčenja 
dela; izboljšanjem infrastrukture; večjo 
vključenostjo vseh zainteresiranih strani
na regionalni in lokalni ravni ter močno 
podporo za mala in srednja podjetja ter 
podjetnike; verjame, da bo z vključitvijo 
predlaganih teritorialnih dogovorov v 
partnerske sporazume dosežen bolj 
usklajen pristop med različnimi ravnmi 
oblasti in zainteresiranimi stranmi;

vključuje določanje prednostnih nalog v 
zvezi z: omogočanjem lažjega dostopa do 
finančnih sredstev; podporo za raziskave in 
razvoj ter izobraževanje in poklicno 
usposabljanje; upravno poenostavitvijo; 
zmanjšanjem stroškov za podjetja; 
znižanjem obdavčenja dela; večjo 
prožnostjo trga dela; harmonizacijo davka 
od dohodkov pravnih oseb po vsej Evropi;
izboljšanjem infrastrukture; večjo 
vključenostjo in usklajenostjo vseh 
deležnikov na regionalni in lokalni ravni ter 
močno podporo za mala in srednja podjetja 
ter podjetnike; verjame, da bo z 
vključitvijo predlaganih teritorialnih 
dogovorov v partnerske sporazume 
dosežen bolj usklajen pristop med 
različnimi ravnmi oblasti in deležniki;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Karima Delli, Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja potrebo, da se v nacionalnih 
programih reform določijo jasne strategije 
politik za industrijsko konkurenčnost z 
uporabo bolj osredotočenega pristopa, ki 
vključuje določanje prednostnih nalog v 
zvezi z: omogočanjem lažjega dostopa do 
finančnih sredstev; podporo za raziskave in 
razvoj ter izobraževanje; upravno 
poenostavitvijo; znižanjem obdavčenja 
dela; izboljšanjem infrastrukture; večjo 
vključenostjo vseh zainteresiranih strani na 
regionalni in lokalni ravni ter močno 
podporo za mala in srednja podjetja ter 
podjetnike; verjame, da bo z vključitvijo 
predlaganih teritorialnih dogovorov v 
partnerske sporazume dosežen bolj 
usklajen pristop med različnimi ravnmi 

4. poudarja potrebo, da se z namenom 
selitve industrijskih dejavnosti v 
nacionalnih programih reform določijo 
jasne strategije politik za industrijsko 
konkurenčnost z uporabo bolj 
osredotočenega teritorialnega pristopa, ki 
vključuje določanje prednostnih nalog v 
zvezi z: omogočanjem lažjega dostopa do 
finančnih sredstev in instrumentov za 
mikrokredite; podporo za raziskave in 
razvoj, vključno s socialnimi in 
gospodarskimi inovacijami; sinergijami –
simbiozo med panogami za zmanjšanje 
stranskih proizvodov in krepitev krožnega 
gospodarstva; boljšim dostopom do 
izobraževanja, usposabljanja in 
vseživljenjskega učenja; upravno 
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oblasti in zainteresiranimi stranmi; poenostavitvijo in gradnjo zmogljivosti;
jasnimi okoljskimi predpisi; 
prerazporeditvijo davčnih pobud z 
zaposlovanja na vire, uporabo in 
onesnaževanje; izboljšanjem okolju 
prijazne infrastrukture; večjo vključenostjo 
vseh zainteresiranih strani na regionalni in 
lokalni ravni ter prednostno podporo za 
mala in srednja podjetja, podjetnike, 
obrtna in socialna podjetja; meni, da bo z 
vključitvijo predlaganih teritorialnih 
dogovorov in instrumentov v partnerske 
sporazume dosežen bolj usklajen pristop 
med različnimi ravnmi oblasti in 
zainteresiranimi stranmi;

Or. en

Predlog spremembe 21
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja potrebo, da se v nacionalnih 
programih reform določijo jasne strategije 
politik za industrijsko konkurenčnost z 
uporabo bolj osredotočenega pristopa, ki 
vključuje določanje prednostnih nalog v 
zvezi z: omogočanjem lažjega dostopa do 
finančnih sredstev; podporo za raziskave in 
razvoj ter izobraževanje; upravno 
poenostavitvijo; znižanjem obdavčenja 
dela; izboljšanjem infrastrukture; večjo 
vključenostjo vseh zainteresiranih strani
na regionalni in lokalni ravni ter močno 
podporo za mala in srednja podjetja ter 
podjetnike; verjame, da bo z vključitvijo 
predlaganih teritorialnih dogovorov v 
partnerske sporazume dosežen bolj 
usklajen pristop med različnimi ravnmi 
oblasti in zainteresiranimi stranmi;

4. poudarja potrebo, da se v nacionalnih 
programih reform določijo jasne strategije 
politik za industrijsko konkurenčnost z 
uporabo bolj osredotočenega pristopa, ki 
vključuje določanje prednostnih nalog v 
zvezi z: omogočanjem lažjega dostopa do 
finančnih sredstev; podporo za raziskave in 
razvoj ter izobraževanje; upravno 
poenostavitvijo; znižanjem obdavčenja 
dela; izboljšanjem infrastrukture; večjo 
vključenostjo vseh deležnikov na regionalni 
in lokalni ravni ter močno podporo za mala 
in srednja podjetja ter podjetnike; verjame, 
da bo z vključitvijo predlaganih 
teritorialnih dogovorov v partnerske 
sporazume dosežen bolj usklajen pristop 
med različnimi ravnmi oblasti in deležniki; 
poudarja, da so grozdi idealna rešitev za 
zbiranje teh akterjev in usklajevanje 
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njihovega delovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Dimitar Stoyanov

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja potrebo, da se v nacionalnih 
programih reform določijo jasne strategije 
politik za industrijsko konkurenčnost z 
uporabo bolj osredotočenega pristopa, ki 
vključuje določanje prednostnih nalog v 
zvezi z: omogočanjem lažjega dostopa do 
finančnih sredstev; podporo za raziskave in 
razvoj ter izobraževanje; upravno 
poenostavitvijo; znižanjem obdavčenja 
dela; izboljšanjem infrastrukture; večjo 
vključenostjo vseh zainteresiranih strani na 
regionalni in lokalni ravni ter močno 
podporo za mala in srednja podjetja ter 
podjetnike; verjame, da bo z vključitvijo 
predlaganih teritorialnih dogovorov v 
partnerske sporazume dosežen bolj 
usklajen pristop med različnimi ravnmi 
oblasti in zainteresiranimi stranmi;

4. poudarja potrebo, da se v nacionalnih 
programih reform določijo jasne strategije 
politik za industrijsko konkurenčnost z 
uporabo bolj osredotočenega pristopa, ki 
vključuje določanje prednostnih nalog v 
zvezi z: omogočanjem lažjega dostopa do 
finančnih sredstev; podporo za obstoječe 
raziskovalne in razvojne dejavnosti ter 
enakopraven dostop do izobraževanja in 
usposabljanja na regionalni ravni, ki bo 
nudilo zaposlitvene možnosti družbeno 
prikrajšanim ljudem; upravno 
poenostavitvijo; znižanjem obdavčenja 
dela; izboljšanjem infrastrukture; večjo 
vključenostjo vseh zainteresiranih strani na 
regionalni in lokalni ravni ter močno 
podporo za mikropodjetja, mala in srednja 
podjetja ter podjetnike; verjame, da bo z 
vključitvijo predlaganih teritorialnih 
dogovorov v partnerske sporazume 
dosežen bolj usklajen pristop med 
različnimi ravnmi oblasti in 
zainteresiranimi stranmi;

Or. bg

Predlog spremembe 23
Petru Constantin Luhan

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

4a. meni, da bi morala ponovno 
industrializacijo Evrope spremljati 
prizadevanja za ustvarjanje delovnih mest 
za mlade, zaradi česar je treba zagotoviti, 
da bodo strategije zaposlovanja Unije 
prikrojene bodočim potrebam evropske 
industrije, za izdelavo regionalnih in 
nacionalnih programov, prek katerih bo 
mladim zagotovljena visokokakovostna 
tehnološka izobrazba, in spodbujanje 
podjetništva med mladimi z dostopom do 
evropskih sredstev in podjetniškega 
svetovanja;

Or. ro

Predlog spremembe 24
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. opozarja, da so regionalna 
gospodarstva bistvenega pomena za 
doseganje pametne, trajne in vključujoče 
rasti, saj imajo potrebno znanje in 
zmogljivosti za aktiviranje lokalnih 
zainteresiranih strani v skladu z 
regionalnimi značilnostmi; ponavlja, da je
izjemno pomembno povezovanje 
programov za inovacije in trajnost na 
regionalni, nacionalni in evropski ravni z 
oblikovanjem močnih regionalnih in 
nacionalnih strategij za raziskave in 
inovacije za pametno specializacijo 
(SZI3);

Or. en
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Predlog spremembe 25
Karima Delli, Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi bilo treba zato, da bi 
evropski strukturni in investicijski skladi 
zagotavljali bolj usmerjeno podporo kot del 
strateškega, integriranega pristopa, obdržati 
izvajanje regionalnih inovacijskih strategij 
za pametno specializacijo kot obliko 
predhodne pogojenosti za financiranje v 
okviru cilja prihodnje kohezijske politike v 
zvezi z raziskavami in razvojem ter 
inovacijami; poudarja, da bodo take 
regionalne inovacijske strategije za 
pametno specializacijo, ki bodo temeljile 
na primerjalnih prednostih regij, 
spodbujale ukrepe za izboljšanje 
produktivnosti, pritegovale javni in zasebni 
kapital zaradi velikega učinka vzvoda ter 
regijam omogočile, da svoja sredstva 
osredotočijo na nekaj ključnih prednostnih 
nalog in tako bolj učinkovito izkoristijo 
razpoložljiva sredstva;

5. meni, da bi bilo treba zato, da bi 
evropski strukturni in investicijski skladi 
zagotavljali bolj usmerjeno podporo kot del 
strateškega, integriranega pristopa, obdržati 
izvajanje strategij za pametno 
specializacijo kot obliko predhodne 
pogojenosti za financiranje v okviru cilja 
prihodnje kohezijske politike v zvezi z 
raziskavami in razvojem ter inovacijami; 
poudarja, da bodo take strategije za 
pametno specializacijo, ki bodo temeljile 
na primerjalnih prednostih regij, celostni 
krajevni programi gospodarske 
preobrazbe in bodo spodbujale ukrepe za 
izboljšanje produktivnosti, pritegovale 
javni in zasebni kapital zaradi velikega 
učinka vzvoda ter regijam omogočile, da 
svoja sredstva osredotočijo na nekaj 
ključnih prednostnih nalog, prilagojenih 
značilnostim regije, in tako bolj učinkovito 
izkoristijo razpoložljiva sredstva ter 
povečajo ustvarjanje dostojnih lokalnih 
delovnih mest in gospodarsko 
diverzifikacijo;

Or. en

Predlog spremembe 26
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. podpira rast industrijskih parkov s 
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sodelovanjem nacionalnih in lokalnih 
organov, gospodarskih subjektov ter 
raziskovalnih razvojnih organizacij, da bi 
ustvarili poslovno okolje, ki bo privlačno 
in čim bolj ugodno za inovacije;

  

Or. ro

Predlog spremembe 27
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poudarja, da morajo nacionalni in 
regionalni organi poskrbeti, da bodo 
gospodarske, socialne in okoljske 
inovacije v njihovih dolgoročnih 
strategijah trajnostnega razvoja 
osrednjega pomena, da jih bodo podpirala 
močna omrežja, izmenjave znanja ter 
upravljavski in inovacijski ekosistemi, 
sestavljeni iz grozdov visoko
specializiranih malih in srednjih podjetij 
ter industrije;

Or. en

Predlog spremembe 28
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, kako pomembno je večje 
usklajevanje različnih politik EU in 
razpoložljivih evropskih sredstev za 
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spodbujanje ponovne industrializacije, 
zlasti na podlagi smernic, ki se 
pripravljajo v okviru skupnega 
strateškega okvira za obdobje 2014–2020;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. meni, da pri oblikovanju strategij za 
ponovno industrializacijo ni dovolj 
upoštevan potencial kulturnih in 
ustvarjalnih panog, kljub njihovemu 
prispevku k evropskemu gospodarstvu; 
poziva javne in zasebne akterje, naj 
vzpostavijo regionalne inovacijske 
inkubatorje, v katerih se bodo zbirali 
ustvarjalna podjetja, univerze, vlagatelji 
in kulturne ustanove, da bi spodbujali 
kulturne in ustvarjalne panoge;

Or. fr

Predlog spremembe 30
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. se strinja s Komisijo in Svetom, da bi 
največjo prednost moralo imeti povečanje 
konkurenčnosti na notranjem trgu, pa tudi 
pri trgovanju s tretjimi državami; poudarja, 
da je potrebno in pomembno pripraviti 
evropske standarde, ki bi jih EU splošno 

6. se strinja s Komisijo in Svetom, da bi 
največjo prednost moralo imeti povečanje 
konkurenčnosti na notranjem trgu, pa tudi 
pri trgovanju s tretjimi državami; poziva 
Komisijo, naj okrepi mehanizme, ki 
podpirajo izvoz in internacionalizacijo 
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uporabljala in zagovarjala na svetovnem 
trgu, tako da evropska podjetja zaradi 
izvajanja inovativnih ukrepov ne bodo 
kaznovana, ampak bodo ti ukrepi 
postopoma postali svetovni standard;

industrijskih podjetij, zlasti malih in 
srednjih; poudarja, da je potrebno in 
pomembno pripraviti evropske standarde, 
ki bi jih EU splošno uporabljala in 
zagovarjala na svetovnem trgu, tako da 
evropska podjetja zaradi izvajanja 
inovativnih ukrepov ne bodo kaznovana, 
ampak bodo ti ukrepi postopoma postali 
svetovni standard; poziva Komisijo, naj 
podpira resnično vzajemnost v trgovinskih 
odnosih, zlasti pri dostopu do javnih 
naročil, ter tako odpravi diskriminacijsko 
prakso nekaterih trgovinskih partnerjev

Or. fr

Predlog spremembe 31
Karima Delli, Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. se strinja s Komisijo in Svetom, da bi 
največjo prednost moralo imeti povečanje 
konkurenčnosti na notranjem trgu, pa tudi 
pri trgovanju s tretjimi državami; poudarja, 
da je potrebno in pomembno pripraviti 
evropske standarde, ki bi jih EU splošno 
uporabljala in zagovarjala na svetovnem 
trgu, tako da evropska podjetja zaradi 
izvajanja inovativnih ukrepov ne bodo 
kaznovana, ampak bodo ti ukrepi 
postopoma postali svetovni standard;

6. se strinja s Komisijo in Svetom, da bi 
največjo prednost moralo imeti povečanje 
konkurenčnosti na notranjem trgu, pa tudi 
pri trgovanju s tretjimi državami; poudarja, 
da je zlasti glede okoljske in socialne 
odgovornosti potrebno in pomembno 
pripraviti evropske standarde, ki bi jih EU 
splošno uporabljala in zagovarjala na 
svetovnem trgu, tako da evropska podjetja 
zaradi izvajanja inovativnih ukrepov ne 
bodo kaznovana, ampak bodo ti ukrepi 
postopoma postali svetovni standard;

Or. en

Predlog spremembe 32
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. se strinja s Komisijo in Svetom, da bi 
največjo prednost moralo imeti povečanje 
konkurenčnosti na notranjem trgu, pa tudi 
pri trgovanju s tretjimi državami; poudarja, 
da je potrebno in pomembno pripraviti 
evropske standarde, ki bi jih EU splošno 
uporabljala in zagovarjala na svetovnem 
trgu, tako da evropska podjetja zaradi 
izvajanja inovativnih ukrepov ne bodo 
kaznovana, ampak bodo ti ukrepi 
postopoma postali svetovni standard;

6. se strinja s Komisijo in Svetom, da bi 
največjo prednost moralo imeti povečanje 
konkurenčnosti na notranjem trgu, pa tudi 
pri trgovanju s tretjimi državami; poudarja, 
da je potrebno in pomembno pripraviti 
evropske standarde, ki bi jih EU splošno 
uporabljala in zagovarjala na svetovnem 
trgu, tako da evropska podjetja zaradi 
izvajanja inovativnih ukrepov ne bodo 
kaznovana, ampak bodo ti ukrepi 
postopoma postali svetovni standard, zlasti 
prek načela vzajemnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 33
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. je močno zaskrbljen zaradi 
negativnega učinka gospodarske in 
finančne krize na zmogljivost regij EU, da 
bi financirale produktivne naložbe v 
pametno, trajnostno in vključujočo rast, 
zaradi česar je ogrožena uresničitev ciljev 
Evrope 2020;

Or. en

Predlog spremembe 34
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj na mejah Unije 
vzpostavi okoljski in socialni davek, da bi 
uravnotežili evropske socialne in okoljske 
standarde, ki jih morajo upoštevati 
industrijske panoge EU;

Or. fr

Predlog spremembe 35
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morali poleg donacij večjo 
vlogo igrati tudi posojila, tvegani kapital, 
garancije in druge oblike finančnega 
inženiringa; poziva k ustrezni uporabi 
finančnih instrumentov z združevanjem 
različnih posrednih in neposrednih oblik 
finančne podpore, predvsem tistih, ki so na 
voljo malim in srednjim podjetjem, da bi 
tako ponudili bolj prilagojen dostop do 
financ;

7. meni, da bi morali poleg donacij večjo 
vlogo igrati tudi posojila, tvegani kapital, 
garancije in druge oblike finančnega 
inženiringa, kot so novi finančni 
instrumenti za konkurenčnost; poziva k 
ustrezni uporabi finančnih instrumentov z 
združevanjem različnih posrednih in 
neposrednih oblik finančne podpore, 
predvsem tistih, ki so na voljo malim in 
srednjim podjetjem, da bi tako ponudili 
bolj prilagojen dostop do financ;

Or. en

Predlog spremembe 36
Karima Delli, Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morali poleg donacij večjo 
vlogo igrati tudi posojila, tvegani kapital, 
garancije in druge oblike finančnega 

7. meni, da bi morali poleg donacij igrati 
vlogo tudi posojila, tvegani kapital, 
garancije in druge oblike finančnega 
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inženiringa; poziva k ustrezni uporabi 
finančnih instrumentov z združevanjem 
različnih posrednih in neposrednih oblik 
finančne podpore, predvsem tistih, ki so na 
voljo malim in srednjim podjetjem, da bi 
tako ponudili bolj prilagojen dostop do 
financ;

inženiringa; poziva k ustrezni uporabi 
finančnih instrumentov z združevanjem 
različnih posrednih in neposrednih oblik 
finančne podpore, predvsem tistih, ki so na 
voljo malim in srednjim ter obrtnim in 
socialnim podjetjem, da bi tako ponudili 
bolj prilagojen dostop do financ; ugotavlja, 
da morajo biti prispevki iz evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov za 
finančne instrumente usklajeni z 
zahtevami in načeli iz zakonodaje o teh 
skladih;

Or. en

Predlog spremembe 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morali poleg donacij večjo 
vlogo igrati tudi posojila, tvegani kapital, 
garancije in druge oblike finančnega 
inženiringa; poziva k ustrezni uporabi 
finančnih instrumentov z združevanjem 
različnih posrednih in neposrednih oblik 
finančne podpore, predvsem tistih, ki so na 
voljo malim in srednjim podjetjem, da bi 
tako ponudili bolj prilagojen dostop do 
financ;

7. meni, da bi morali poleg donacij večjo 
vlogo igrati tudi posojila, tvegani kapital, 
garancije in druge oblike finančnega 
inženiringa; poziva k ustrezni uporabi 
finančnih instrumentov z združevanjem 
različnih posrednih in neposrednih oblik 
finančne podpore, predvsem tistih, ki so na 
voljo malim in srednjim podjetjem, da bi 
tako ponudili bolj prilagojen dostop do 
financ; poziva k ustanovitvi evropske 
banke za mala in srednja podjetja po
zgledu francoske banke Oseo in nemške 
banke Kreditanstalt für Wiederaufbau en 
Allemagne;

Or. fr

Predlog spremembe 38
Iosif Matula



PE514.683v01-00 24/26 AM\941084SL.doc

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morali poleg donacij večjo 
vlogo igrati tudi posojila, tvegani kapital, 
garancije in druge oblike finančnega 
inženiringa; poziva k ustrezni uporabi 
finančnih instrumentov z združevanjem 
različnih posrednih in neposrednih oblik 
finančne podpore, predvsem tistih, ki so na 
voljo malim in srednjim podjetjem, da bi 
tako ponudili bolj prilagojen dostop do 
financ;

7. meni, da bi morali poleg donacij večjo 
vlogo igrati tudi posojila, tvegani kapital, 
garancije in druge oblike finančnega 
inženiringa; poziva k ustrezni uporabi 
finančnih instrumentov z združevanjem 
različnih posrednih in neposrednih oblik 
finančne podpore, predvsem tistih, ki so na 
voljo malim in srednjim podjetjem, da bi 
tako ponudili bolj prilagojen dostop do 
financ; poudarja, da je treba omogočiti 
dostop do sredstev za tehnološki razvoj za 
mala in srednja podjetja ter lokalno 
poslovno skupnost;

Or. ro

Predlog spremembe 39
Karima Delli, Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da so glede na sedanjo finančno, 
gospodarsko in socialno krizo zasebne in 
javne naložbe bistvenega pomena v okviru 
celovite strategije za rast; v zvezi s tem 
podpira splošno reformo režima državne 
pomoči z uporabo pristopa, ki v večji meri 
temelji na socialni in gospodarski podlagi.

8. meni, da so glede na sedanjo finančno, 
gospodarsko in socialno krizo zasebne in 
javne naložbe bistvenega pomena v okviru 
celovite strategije za trajnostni razvoj; v 
zvezi s tem podpira splošno reformo 
režima državne pomoči z uporabo pristopa, 
ki v večji meri temelji na socialni in 
gospodarski podlagi.

Or. en

Predlog spremembe 40
María Irigoyen Pérez
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Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da so glede na sedanjo finančno, 
gospodarsko in socialno krizo zasebne in 
javne naložbe bistvenega pomena v okviru 
celovite strategije za rast; v zvezi s tem 
podpira splošno reformo režima državne 
pomoči z uporabo pristopa, ki v večji meri 
temelji na socialni in gospodarski podlagi.

8. meni, da so glede na sedanjo finančno, 
gospodarsko in socialno krizo zasebne in 
javne naložbe bistvenega pomena v okviru 
celovite strategije za rast; v zvezi s tem 
podpira splošno reformo režima državne 
pomoči z uporabo pristopa, ki v večji meri 
temelji na socialni in gospodarski podlagi; 
znova opozarja, da je treba bolj upoštevati 
kakovost in učinkovitost javne porabe.

Or. en

Predlog spremembe 41
Iosif Matula

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. podpira pobude za selitev nazaj, 
katerih namen je preseliti del proizvodnje 
iz tretjih držav nazaj v EU; meni, da bi 
podpora takim pobudam zagotavljala 
kakovost izdelkov, ustvarjala delovna 
mesta in zmanjšala vpliv na okolje.

Or. ro

Predlog spremembe 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. v zvezi s tem poziva Komisijo, naj 
pregleda in omili pravila o konkurenci iz 
členov 101 in 102 Pogodbe o delovanje 



PE514.683v01-00 26/26 AM\941084SL.doc

SL

Evropske unije, da bi spodbudili 
ustvarjanje evropskih industrijskih 
prvakov, kot sta družbi Airbus in EADS; 
želi spomniti, da je Parlament v poročilu 
Oldřicha Vlasaka (2013/2104(INI)) pozval 
k reviziji smernic za državno regionalno 
pomoč, da bi olajšali produktivne naložbe 
v evropske industrijske panoge.

Or. fr


