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Pakeitimas 1
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi šiuo metu ES pramonėje 
dirba apie 35 mln. žmonių ir ji sudaro 
daugiau kaip 80 proc. eksporto; kadangi vis 
dar nepakankamai moterų dirba pramonės 
sektoriuose, turi pramonės profesijas ir 
eina vadovaujančias pareigas;

A. kadangi šiuo metu ES pramonėje 
dirba apie 35 mln. žmonių ir ji sudaro 
daugiau kaip 80 proc. eksporto; kadangi vis 
dar nepakankamai moterų dirba pramonės 
sektoriuose, turi pramonės profesijas ir 
eina vadovaujančias pareigas, nepaisant to, 
kad, remiantis Eurostato duomenimis apie 
išsilavinimo lygį, 2013 m. moterys jau 
pasiekė strategijos „Europa 2020“ 
pagrindinį tikslą – 40,1 proc. moterų įgijo 
aukštąjį išsilavinimą, ir nepaisant to, kad 
2019 m. 20–24 metų amžiaus grupėje 
86,2 proc. moterų buvo įgijusios bent 
vidurinį išsilavinimą, o vyrų – tik 81 proc.;

Or. en

Pakeitimas 2
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi šiuo metu ES pramonėje 
dirba apie 35 mln. žmonių ir ji sudaro 
daugiau kaip 80 proc. eksporto; kadangi vis 
dar nepakankamai moterų dirba pramonės 
sektoriuose, turi pramonės profesijas ir 
eina vadovaujančias pareigas;

A. kadangi Europai reikia socialiniu 
požiūriu veiksmingos ir ekologiškai 
tvarios pramonės strategijos, kurioje 
pirmenybė būtų teikiama vienodam 
vystymuisi; kadangi šiuo metu ES 
pramonėje dirba apie 35 mln. žmonių ir ji 
sudaro daugiau kaip 80 proc. eksporto; 
kadangi vis dar nepakankamai moterų 
dirba pramonės sektoriuose, turi pramonės 
profesijas ir eina vadovaujančias pareigas;

Or. en
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Pakeitimas 3
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi šiuo metu ES pramonėje 
dirba apie 35 mln. žmonių ir ji sudaro 
daugiau kaip 80 proc. eksporto; kadangi vis 
dar nepakankamai moterų dirba pramonės 
sektoriuose, turi pramonės profesijas ir 
eina vadovaujančias pareigas;

A. kadangi šiuo metu ES pramonėje 
dirba apie 35 mln. žmonių,, sukuriama keli 
milijonai su pramone susijusių darbo 
vietų ir ji sudaro daugiau kaip 80 proc. 
eksporto, taip pat atlieka svarbiausią 
vaidmenį pritraukiant tiesiogines užsienio 
investicijas; kadangi vis dar nepakankamai 
moterų dirba pramonės sektoriuose, turi 
pramonės profesijas ir eina vadovaujančias 
pareigas;

Or. en

Pakeitimas 4
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi šiuo metu ES pramonėje 
dirba apie 35 mln. žmonių ir ji sudaro 
daugiau kaip 80 proc. eksporto; kadangi vis 
dar nepakankamai moterų dirba pramonės 
sektoriuose, turi pramonės profesijas ir 
eina vadovaujančias pareigas;

A. kadangi šiuo metu ES pramonėje 
dirba apie 35 mln. žmonių ir ji sudaro 
daugiau kaip 80 proc. eksporto; kadangi vis 
dar nepakankamai moterų dirba pramonės 
sektoriuose, turi pramonės profesijas ir 
eina vadovaujančias pareigas ir dažniau 
dirba pramonės sektoriuose, kuriuose 
sukuriama mažiau pridėtinės vertės, arba 
pasektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 5
Loucas Fourlas
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Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi šiuo metu ES pramonėje 
dirba apie 35 mln. žmonių ir ji sudaro 
daugiau kaip 80 proc. eksporto; kadangi vis 
dar nepakankamai moterų dirba pramonės 
sektoriuose, turi pramonės profesijas ir 
eina vadovaujančias pareigas;

A. kadangi šiuo metu ES pramonėje 
dirba apie 35 mln. žmonių ir ji sudaro 
daugiau kaip 80 proc. eksporto; kadangi vis 
dar nepakankamai moterų ir neįgaliųjų 
dirba pramonės sektoriuose, turi pramonės 
profesijas ir eina vadovaujančias pareigas; 
kadangi dar nėra užtikrintas optimalus 
socialinis judumas;

Or. en

Pakeitimas 6
Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi šiuo metu ES pramonėje 
dirba apie 35 mln. žmonių ir ji sudaro 
daugiau kaip 80 proc. eksporto; kadangi vis 
dar nepakankamai moterų dirba pramonės 
sektoriuose, turi pramonės profesijas ir 
eina vadovaujančias pareigas;

A. kadangi šiuo metu ES pramonėje 
dirba apie 35 mln. žmonių ir ji sudaro 
daugiau kaip 80 proc. eksporto; kadangi 
ES pramonė palieka ryškų aplinkosauginį 
pėdsaką; kadangi vis dar nepakankamai 
moterų dirba pramonės sektoriuose, turi 
pramonės profesijas ir eina vadovaujančias 
pareigas;

Or. en

Pakeitimas 7
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi šiuo metu ES pramonėje A. kadangi šiuo metu ES pramonėje 
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dirba apie 35 mln. žmonių ir ji sudaro 
daugiau kaip 80 proc. eksporto; kadangi vis 
dar nepakankamai moterų dirba 
pramonės sektoriuose, turi pramonės 
profesijas ir eina vadovaujančias 
pareigas;

dirba apie 35 mln. žmonių ir ji sudaro 
daugiau kaip 80 proc. eksporto; kadangi 
pramonės sektoriuose dirbančių moterų 
skaičius yra mažesnis nei vyrų, pradedant 
švietimo ir mokymo sektoriumi , baigiant 
pramonės profesijomis ir 
vadovaujančiomis pareigomis;

Or. en

Pakeitimas 8
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi šiuo metu ES pramonėje 
dirba apie 35 mln. žmonių ir ji sudaro 
daugiau kaip 80 proc. eksporto; kadangi vis 
dar nepakankamai moterų dirba pramonės 
sektoriuose, turi pramonės profesijas ir 
eina vadovaujančias pareigas;

A. kadangi šiuo metu ES pramonėje 
dirba apie 35 mln. žmonių ir ji sudaro 
daugiau kaip 80 proc. eksporto; kadangi vis 
dar nepakankamai moterų ir neįgaliųjų 
dirba pramonės sektoriuose, turi pramonės 
profesijas ir eina vadovaujančias pareigas;

Or. en

Pakeitimas 9
Sara Skyttedal

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi plataus užmojo prekybos 
susitarimai yra išankstinė sąlyga siekiant 
kurti darbo vietas ES; pripažįsta, kad dėl 
koronaviruso krizės kyla pavojus, kad 
padaugės ekonominio nacionalizmo ir 
protekcionizmo atvejų, be to, didėja su 
taisyklėmis grindžiama laisvąja prekyba ir 
pasaulinėmis vertės grandinėmis susiję 
iššūkiai, nes vėl nacionalizuojama 
gamyba ir suardomos pasaulinės vertės 
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grandinės, ir dėl to kyla grėsmė Europos 
konkurencingumui ir kokybiškoms darbo 
vietoms; šiuo tikslu ragina 
suinteresuotuosius subjektus įvairinti savo 
tiekimo grandines siekiant sumažinti 
pažeidžiamumą;

Or. en

Pakeitimas 10
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi MVĮ sudaro daugiau kaip 
99 proc. visų Europos įmonių, bet tik 
17 proc. iš jų yra sėkmingai integravusios 
skaitmenines technologijas į savo verslą; 
kadangi 70 proc. įmonių nurodo, kad 
negalėdamos pritraukti talentų jos patiria 
kliūčių siekdamos investuoti visoje ES;

Or. en

Pakeitimas 11
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi Europa turi kelis 
šimtmečius besitęsiančias tvirtas 
pramonės tradicijas, joje galima 
veiksmingai vykdyti dvejopą pertvarką, 
grindžiamą socialine ekonomika ir ES 
vertybėmis;

Or. en
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Pakeitimas 12
Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi ES pramonės strategija turi 
būti paskata kurti daugiau ir geresnių 
darbo vietų ir sukurti įtraukią ir 
subalansuotą darbo rinką, kuri padėtų 
pereiti prie skaitmeninės ir neutralaus 
anglies dioksido poveikio pramonės;

B. kadangi nauja ES pramonės 
strategija visuose sektoriuose ir įmonėse 
turi būti atsakas į socialinius ir aplinkos 
iššūkius, tokius kaip nedarbas, senėjimas, 
judumas, klimato kaita ir biologinė 
įvairovė, siekiant kurti žalesnes ir 
deramesnes darbo vietas ir sukurti įtraukią 
ir subalansuotą darbo rinką, kuri padėtų iki 
2040 m. tinkamai ir teisingai pereiti prie 
skaitmeninės ir visiškai 
atsinaujinančiaisiais ištekliais 
grindžiamos, labai efektyviai išteklius ir 
energiją naudojančios, žiedinės ir 
neutralizuoto poveikio klimatui 
ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 13
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi ES pramonės strategija turi 
būti paskata kurti daugiau ir geresnių darbo 
vietų ir sukurti įtraukią ir subalansuotą 
darbo rinką, kuri padėtų pereiti prie 
skaitmeninės ir neutralaus anglies dioksido 
poveikio pramonės;

B. kadangi ES pramonės strategija turi 
būti paskata kurti daugiau ir geresnių darbo 
vietų ir sukurti įtraukią ir subalansuotą 
darbo rinką, kuri padėtų vykdyti dvejopą 
pertvarką siekiant pereiti prie 
skaitmeninės ir neutralaus anglies dioksido 
poveikio pramonės; kadangi Žaliojo kurso 
ir skaitmeninės strategijos įgyvendinimas 
turėtų paskatinti tvarų augimą siekiant 
ekologiškesnės ir labiau žiedinės 
pramonės ir sukurti naujų darbo vietų;

Or. en
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Pakeitimas 14
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi ES pramonės strategija turi 
būti paskata kurti daugiau ir geresnių 
darbo vietų ir sukurti įtraukią ir 
subalansuotą darbo rinką, kuri padėtų 
pereiti prie skaitmeninės ir neutralaus 
anglies dioksido poveikio pramonės;

B. kadangi ES pramonės strategija turi 
užtikrinti kokybiškas darbo vietas ir 
sukurti įtraukią ir subalansuotą bei 
naudingą žmonėms darbo rinką, kuri 
padėtų pereiti prie skaitmeninės ir 
neutralaus anglies dioksido poveikio 
pramonės; kadangi ES pramonės 
strategija turi skatinti socialinę sanglaudą 
ir taip prisidėti prie kovos su socialiniu 
dempingu;

Or. en

Pakeitimas 15
José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi ES pramonės strategija turi 
būti paskata kurti daugiau ir geresnių darbo 
vietų ir sukurti įtraukią ir subalansuotą 
darbo rinką, kuri padėtų pereiti prie 
skaitmeninės ir neutralaus anglies dioksido 
poveikio pramonės;

B. kadangi ES pramonės strategija 
turėtų sustiprinti MVĮ, kaip Europos 
ekonomikos pagrindo, vaidmenį; kadangi 
ši strategija turi būti paskata kurti daugiau 
ir geresnių darbo vietų ir sukurti įtraukią ir 
subalansuotą darbo rinką, kuri padėtų 
pereiti prie skaitmeninės ir neutralaus 
anglies dioksido poveikio pramonės;

Or. en

Pakeitimas 16
Ádám Kósa
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Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi ES pramonės strategija turi 
būti paskata kurti daugiau ir geresnių darbo 
vietų ir sukurti įtraukią ir subalansuotą 
darbo rinką, kuri padėtų pereiti prie 
skaitmeninės ir neutralaus anglies dioksido 
poveikio pramonės;

B. kadangi ES pramonės strategija turi 
būti paskata kurti daugiau, geresnių  ir 
visapusiškai įtraukių darbo vietų ir sukurti 
įtraukią ir subalansuotą darbo rinką, 
kurioje galėtų dirbti ir neįgalieji, ir kuri 
padėtų pereiti prie skaitmeninės ir 
neutralaus anglies dioksido poveikio 
pramonės;

Or. en

Pakeitimas 17
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi ES pramonės strategija turi 
būti paskata kurti daugiau ir geresnių darbo 
vietų ir sukurti įtraukią ir subalansuotą 
darbo rinką, kuri padėtų pereiti prie 
skaitmeninės ir neutralaus anglies 
dioksido poveikio pramonės;

B. kadangi ES pramonės strategija turi 
būti paskata kurti daugiau ir geresnių darbo 
vietų ir sukurti įtraukią ir subalansuotą 
darbo rinką, kuri padėtų pereiti prie 
skaitmeninės pramonės;

Or. en

Pakeitimas 18
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi paaiškėjo, kad skiriant 
ilgalaikį dėmesį konkurencingumui ir 
rinka grindžiamiems metodams negalima 
pašalinti skirtumų tarp valstybių narių ir 
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regionų, dėl kurių prarandama daug 
darbo vietų ir sustiprėja ištisų regionų 
deindustrializacija; kadangi tik 
įgyvendinant tvirtą viešąją pramonės 
strategiją galima užtikrinti iš tiesų 
vienodą, tvarų ir teisingą pramonės 
vystymąsi, įskaitant kokybiškas darbo 
vietas, ir plataus užmojo socialinius ir 
aplinkosaugos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 19
Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi skaitmeninimas ir dirbtinis 
intelektas yra itin svarbūs visiems 
pramonės sektoriams, nes taip didinamas 
konkurencingumas, kuriamos darbo vietos 
ir ekonominė gerovė;

C. kadangi skaitmeninimas ir dirbtinis 
intelektas, kartu užtikrinant aukšto lygio 
kibernetinį saugumą ir visapusišką 
pagarbą pagrindinėms teisėms, 
nesukeliant jokios formos diskriminacijos 
ar atskirties, yra itin svarbūs visiems 
pramonės sektoriams siekiant perėjimo 
prie žaliosios pramonės,  kurį vykdant 
būtų  didinamas konkurencingumas, kartu 
remiant tvarumą, mažinant Europos 
priklausomybę nuo energijos ir išteklių 
importo ir kuriant darbo vietas, 
ekonominę gerovę ir gerovę visiems;

Or. en

Pakeitimas 20
Miriam Lexmann

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi skaitmeninimas ir dirbtinis C. kadangi skaitmeninimas ir dirbtinis 
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intelektas yra itin svarbūs visiems 
pramonės sektoriams, nes taip didinamas 
konkurencingumas, kuriamos darbo vietos 
ir ekonominė gerovė;

intelektas yra itin svarbūs visiems 
pramonės sektoriams, nes taip didinamas 
konkurencingumas, kuriamos darbo vietos 
ir ekonominė gerovė, kurią kuriant, 
plėtojant ir naudojant būtų 
vadovaujamasi į žmogų orientuotu 
požiūriu; kadangi, siekiant išnaudoti visas 
dirbtinio intelekto teikiamas galimybes, 
reikia skirti daug dėmesio žmogaus 
orumui;

Or. en

Pakeitimas 21
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi skaitmeninimas ir dirbtinis 
intelektas yra itin svarbūs visiems 
pramonės sektoriams, nes taip didinamas 
konkurencingumas, kuriamos darbo vietos 
ir ekonominė gerovė;

C. kadangi skaitmeninimas ir dirbtinis 
intelektas, taip pat įtraukus, saugus ir 
neutralus jų populiarinimas yra itin 
svarbūs visiems pramonės sektoriams, nes 
taip didinamas konkurencingumas, 
kuriamos darbo vietos ir ekonominė 
gerovė;

Or. en

Pakeitimas 22
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi skaitmeninimas ir dirbtinis 
intelektas yra itin svarbūs visiems 
pramonės sektoriams, nes taip didinamas 
konkurencingumas, kuriamos darbo vietos 
ir ekonominė gerovė;

C. kadangi Žaliojo kurso principais ir 
DVT grindžiamas skaitmeninimas ir 
dirbtinis intelektas yra itin svarbūs visiems 
pramonės sektoriams, nes taip didinamas 
konkurencingumas, kuriamos darbo vietos 
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ir ekonominė gerovė;

Or. en

Pakeitimas 23
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi skaitmeninimas ir dirbtinis 
intelektas yra itin svarbūs visiems 
pramonės sektoriams, nes taip didinamas 
konkurencingumas, kuriamos darbo 
vietos ir ekonominė gerovė;

C. kadangi skaitmeninimas ir dirbtinis 
intelektas yra itin svarbūs visiems 
pramonės sektoriams;

Or. en

Pakeitimas 24
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi skaitmeninimas ir dirbtinis 
intelektas yra itin svarbūs visiems 
pramonės sektoriams, nes taip didinamas 
konkurencingumas, kuriamos darbo vietos 
ir ekonominė gerovė;

C. kadangi skaitmeninimas, 
bendradarbiaujantys robotai, 
pažangiosios gamyklos ir dirbtinis 
intelektas yra itin svarbūs visiems 
pramonės sektoriams, nes taip didinamas 
konkurencingumas, kuriamos darbo vietos 
ir ekonominė gerovė;

Or. en

Pakeitimas 25
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro
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Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi skaitmeninimas ir dirbtinis 
intelektas yra itin svarbūs visiems 
pramonės sektoriams, nes taip didinamas 
konkurencingumas, kuriamos darbo vietos 
ir ekonominė gerovė;

C. kadangi skaitmeninimas ir dirbtinis 
intelektas yra itin svarbūs visiems 
pramonės sektoriams, nes taip didinamas 
konkurencingumas, kuriamos kokybiškos 
darbo vietos ir ekonominė gerovė;

Or. en

Pakeitimas 26
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi dirbtinis intelektas (DI) 
yra strateginė technologija ir tikimasi, kad 
jis bus naudingas piliečiams ir 
visuomenei, nes pagerins gyvenimo 
kokybę, sukurs naujų užimtumo 
galimybių ir tvaresnius verslo modelius;

Or. en

Pakeitimas 27
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi investicijos į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas yra svarbios siekiant 
padidinti Europos pramonės 
konkurencingumą ir produktyvumą; 

Or. en
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Pakeitimas 28
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
C b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cb. kadangi Europos požiūris į dirbtinį 
intelektą pirmiausia turėtų apimti su 
dirbtiniu intelektu siejamus etinius 
aspektus ir dilemas, siekiant užtikrinti, 
kad jis būtų orientuotas į žmogų, padėtų 
puoselėti žmonių gerovę ir saugumo 
pojūtį, stiprinti visuomenės gerovę ir 
tausoti aplinką bei būtų grindžiamas 
visapusiška pagarba ES pagrindinėms 
teisėms ir vertybėms;

Or. en

Pakeitimas 29
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
C c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cc. kadangi visą dirbtinio intelekto 
potencialą galima išnaudoti tik tuo atveju, 
jei naudotojai žinos, kokią naudą gali 
teikti ši technologija ir kokie dėl jos gali 
kilti iššūkiai; kadangi šį klausimą būtina 
įtraukti į švietimo procesą – taip pat ir 
kovos su skaitmenine atskirtimi požiūriu – 
bei rengti Europos lygmens informavimo 
kampanijas, kurių metu būtų tiksliai 
paaiškinami visi dirbtinio intelekto 
vystymo aspektai;

Or. en
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Pakeitimas 30
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi dėl COVID-19 pandemijos 
ES pramonė susidūrė su precedento 
neturinčiais iššūkiais, nes daugiau kaip 5 
mln. žmonių iškilo pavojus prarasti darbą ir 
prognozuojama, kad vidutiniškai BVP 
sumažės apie 7 proc. visoje ES;

D. kadangi dėl COVID-19 pandemijos 
ES pramonė susidūrė su precedento 
neturinčiais iššūkiais, nes daugiau kaip 5 
mln. žmonių iškilo pavojus prarasti darbą ir 
prognozuojama, kad vidutiniškai BVP 
sumažės apie 7 proc. visoje ES, o žemos 
kvalifikacijos darbo jėga skaitmeniniame 
amžiuje yra ypač pažeidžiama, todėl 
skaitmeninis raštingumas yra būtinas 
įgūdis;

Or. en

Pakeitimas 31
Loucas Fourlas

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi dėl COVID-19 pandemijos 
ES pramonė susidūrė su precedento 
neturinčiais iššūkiais, nes daugiau kaip 5 
mln. žmonių iškilo pavojus prarasti darbą ir 
prognozuojama, kad vidutiniškai BVP 
sumažės apie 7 proc. visoje ES;

D. kadangi dėl COVID-19 pandemijos 
ES pramonė susidūrė su precedento 
neturinčiais iššūkiais, nes daugiau kaip 5 
mln. žmonių iškilo pavojus prarasti darbą ir 
prognozuojama, kad vidutiniškai BVP 
sumažės apie 7 proc. visoje ES; kadangi 
tam tikros socialinės grupės negali tęsti 
savo profesinės veiklos;

Or. en

Pakeitimas 32
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest
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Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi dėl COVID-19 pandemijos 
ES pramonė susidūrė su precedento 
neturinčiais iššūkiais, nes daugiau kaip 5 
mln. žmonių iškilo pavojus prarasti darbą ir 
prognozuojama, kad vidutiniškai BVP 
sumažės apie 7 proc. visoje ES;

D. kadangi dėl COVID-19 pandemijos 
ES pramonė susidūrė su precedento 
neturinčiais iššūkiais, nes daugiau kaip 5 
mln. žmonių iškilo pavojus prarasti darbą ir 
prognozuojama, kad vidutiniškai BVP 
sumažės apie 7 proc. visoje ES; kadangi 
Europos žaliojo kurso persvarstymui 
reikėtų teikti pirmenybę;

Or. en

Pakeitimas 33
Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi dėl COVID-19 pandemijos 
ES pramonė susidūrė su precedento 
neturinčiais iššūkiais, nes daugiau kaip 5 
mln. žmonių iškilo pavojus prarasti darbą ir 
prognozuojama, kad vidutiniškai BVP 
sumažės apie 7 proc. visoje ES;

D. kadangi dėl COVID-19 pandemijos 
ES pramonė ir ES gyvenantys bei 
dirbantys asmenys susidūrė su precedento 
neturinčiais iššūkiais, nes daugiau kaip 5 
mln. žmonių iškilo pavojus prarasti darbą ir 
prognozuojama, kad vidutiniškai BVP 
sumažės apie 7 proc. visoje ES;

Or. en

Pakeitimas 34
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner

Nuomonės projektas
D a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Da. kadangi, remiantis Pasaulio 
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ekonomikos forumo ataskaita dėl ateities 
darbo vietų, 65 proc. šiandien pradinėje 
mokykloje besimokančių vaikų galiausiai 
dirbs visiškai naujo pobūdžio darbo 
vietose, kurių šiuo metu dar nėra; 
kadangi švietimo sistemos turi suteikti 
visuotinių žinių ir įgūdžių, kurie būtini 
šiai naujai karjeros formai;

Or. en

Pakeitimas 35
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
D a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Da. kadangi keliose gamyklose, 
kuriose per COVID-19 pandemiją 
darbuotojai ir profesinės sąjungos galėjo 
priimti gamybos sprendimus, pastebėtas 
greitas gamybos perorientavimas į 
medicinos produktus;

Or. en

Pakeitimas 36
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Nuomonės projektas
D a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Da. kadangi didelis nedarbas per 
COVID-19 pandemiją ypač paveikė 
sezoninius darbuotojus ir pažeidžiamoje 
padėtyje esančius darbuotojus;

Or. en
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Pakeitimas 37
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
E konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

E. kadangi socialinis dialogas ir 
nuolatinis socialinių partnerių 
bendradarbiavimas yra labai svarbūs 
siekiant tvirtos pramonės politikos, kuria 
siekiama sukurti teisingesnę visuomenę 
visiems ir sumažinti riziką siekiant, kad nė 
vienas neliktų nuošalyje;

E. kadangi socialinis dialogas ir 
nuolatinis socialinių partnerių, 
neįgaliesiems atstovaujančių organizacijų 
ir pramonės suinteresuotųjų subjektų 
bendradarbiavimas yra labai svarbūs 
siekiant tvirtos pramonės politikos, kuria 
siekiama sukurti teisingesnę visuomenę 
visiems ir sumažinti riziką siekiant, kad nė 
vienas neliktų nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 38
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Nuomonės projektas
E konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

E. kadangi socialinis dialogas ir 
nuolatinis socialinių partnerių 
bendradarbiavimas yra labai svarbūs 
siekiant tvirtos pramonės politikos, kuria 
siekiama sukurti teisingesnę visuomenę 
visiems ir sumažinti riziką siekiant, kad nė 
vienas neliktų nuošalyje;

E. kadangi socialinis dialogas ir 
kolektyvinės derybos yra labai svarbūs 
siekiant tvirtos pramonės politikos, kuria 
siekiama gerinti darbo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 39
Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
E konstatuojamoji dalis



PE653.758v01-00 20/90 AM\1207099LT.docx

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

E. kadangi socialinis dialogas ir 
nuolatinis socialinių partnerių 
bendradarbiavimas yra labai svarbūs 
siekiant tvirtos pramonės politikos, kuria 
siekiama sukurti teisingesnę visuomenę 
visiems ir sumažinti riziką siekiant, kad nė 
vienas neliktų nuošalyje;

E. kadangi socialinis dialogas ir 
nuolatinis socialinių partnerių 
bendradarbiavimas yra labai svarbūs 
siekiant tvirtos pramonės politikos, kuria 
siekiama pereiti prie teisingesnės ir 
žalesnės visuomenės, kurioje nė vienas 
neliktų nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 40
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Nuomonės projektas
E a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ea. kadangi remiantis Eurostato 
statistiniais duomenimis1a, beveik pusė 
25–64 metų amžiaus europiečių nenori 
dalyvauti švietimo ir mokymo programose, 
o 77,8 proc. iš jų mano, kad jiems nereikia 
tolesnio švietimo ar mokymo, todėl jie 
tampa pažeidžiami sukrėtimams ir nežino 
apie vaidmenų pasikeitimą arba profesijos 
kryptis, su kuriais jiems gali tekti susidurti 
ateityje;
__________________
1a 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/s
ubmitViewTableAction.do

Or. en

Pakeitimas 41
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
E a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Ea. kadangi bet kokį sąžiningos ir 
tvarios gamybos modelį visų pirma reikėtų 
grįsti darbuotojais, jų atstovais ir 
profesinėmis sąjungomis, taip pat 
darbuotojų interesais ir ilgalaike patirtimi 
siekiant užtikrinti, kad jis būtų 
orientuotas į pagrindinius visuomenės 
poreikius;

Or. en

Pakeitimas 42
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez

Nuomonės projektas
E a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ea. kadangi reikėtų skatinti socialinius 
partnerius derėtis jiems svarbiais 
klausimais ir sudaryti kolektyvines 
sutartis, visapusiškai atsižvelgiant į jų 
autonomiškumą ir kolektyvinių veiksmų 
teisę;

Or. en

Pakeitimas 43
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Nuomonės projektas
E a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ea. kadangi COVID-19 turėjo didžiulį 
poveikį darbo ir darbo vietų 
organizavimui ir dėl to padidėjo poreikis 
parengti naują pramonės strategiją;
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Or. en

Pakeitimas 44
Anne Sander

Nuomonės projektas
E a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ea. kadangi 99 proc. ES įmonių yra 
MVĮ, kurios sukuria apie 50 proc. ES 
BVP ir kuriose dirba daugiau kaip 
100 mln. darbuotojų;

Or. en

Pakeitimas 45
Sara Skyttedal

Nuomonės projektas
E a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ea. kadangi ekonomikos augimas yra 
neatsiejamas nuo geresnio socialinio ir 
gyvenimo standartų bei gerų darbo 
sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 46
Anne Sander

Nuomonės projektas
E b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Eb. kadangi pramonės strategiją po 
2020 m. reikėtų grįsti pramonės 
ekosistemomis, apimančiomis visus 



AM\1207099LT.docx 23/90 PE653.758v01-00

LT

pramonės vertės grandinių dalyvius – nuo 
didelių įmonių iki MVĮ ir mažesnių 
įmonių;

Or. en

Pakeitimas 47
Anne Sander

Nuomonės projektas
E c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ec. kadangi ES pramonės strategija 
turėtų padėti atgaivinti regionus, taigi, 
remti jų pertvarką pasitelkiant 
pažangiosios specializacijos strategijas ir 
ESI fondus;

Or. en

Pakeitimas 48
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES pramonės politika 
turi atitikti Europos socialinių teisių ramstį 
ir veiksmingai šalinti struktūrinių pokyčių 
sukeltas socialines pasekmes ir toliau 
įgyvendinti savo principus, siekiant 
skatinti sąžiningas darbo sąlygas ir lygias 
galimybes, taip pat prieigą prie gerai 
veikiančių darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų;

1. pabrėžia, kad ES pramonės 
politikai reikia tvirto socialinio ir aplinkos 
aspekto ir ji turi atitikti Europos socialinių 
teisių ramstį, kad būtų galima veiksmingai 
šalinti struktūrinių pokyčių sukeltas 
socialines pasekmes ir prisidėti prie jo 
principų įgyvendinimo, siekiant užtikrinti 
deramas darbo ir užimtumo sąlygas ir 
lygias galimybes, taip pat visiems suteikti  
prieigą prie gerai veikiančių darbo rinkų ir 
socialinės apsaugos sistemų; primena, kad 
kokybiškos darbo vietos, socialinė 
apsauga ir gerai veikiančios viešosios 
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paslaugos yra būtina sąlyga pramonės 
veiklai klestėti;

Or. en

Pakeitimas 49
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES pramonės politika 
turi atitikti Europos socialinių teisių ramstį 
ir veiksmingai šalinti struktūrinių pokyčių 
sukeltas socialines pasekmes ir toliau 
įgyvendinti savo principus, siekiant skatinti 
sąžiningas darbo sąlygas ir lygias 
galimybes, taip pat prieigą prie gerai 
veikiančių darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų;

1. pabrėžia, kad ES pramonės politika 
turi atitikti Europos socialinių teisių ramstį 
ir veiksmingai šalinti struktūrinių pokyčių 
sukeltas socialines pasekmes ir toliau 
įgyvendinti savo principus, siekiant skatinti 
sąžiningas darbo sąlygas ir lygias 
galimybes, taip pat prieigą prie gerai 
veikiančių darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų; primygtinai ragina 
pramonės sektorių visapusiškai laikytis 
„tinkamumo visiems“ principo siekiant, 
kad visiškas prieinamumas taptų principu 
jau projektavimo etapu;

Or. en

Pakeitimas 50
Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES pramonės politika 
turi atitikti Europos socialinių teisių ramstį 
ir veiksmingai šalinti struktūrinių pokyčių 
sukeltas socialines pasekmes ir toliau 
įgyvendinti savo principus, siekiant skatinti 
sąžiningas darbo sąlygas ir lygias 
galimybes, taip pat prieigą prie gerai 
veikiančių darbo rinkų ir socialinės 

1. pabrėžia, kad ES pramonės politika 
turi būti suderinta su Žaliojo kurso 
tikslais, Paryžiaus susitarimo principais ir 
tikslu, kad temperatūros kilimas neviršytų 
1,5°C, taip pat Europos socialinių teisių 
ramsčiu ir veiksmingai šalinti struktūrinių 
pokyčių sukeltas socialines pasekmes ir 
toliau įgyvendinti savo principus, siekiant 
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apsaugos sistemų; skatinti sąžiningas ir tinkamas darbo 
sąlygas ir lygias galimybes visiems, taip 
pat prieigą prie gerai veikiančių darbo 
rinkų ir socialinės apsaugos sistemų;

Or. en

Pakeitimas 51
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES pramonės politika 
turi atitikti Europos socialinių teisių ramstį 
ir veiksmingai šalinti struktūrinių pokyčių 
sukeltas socialines pasekmes ir toliau 
įgyvendinti savo principus, siekiant skatinti 
sąžiningas darbo sąlygas ir lygias 
galimybes, taip pat prieigą prie gerai 
veikiančių darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų;

1. pabrėžia, kad ES pramonės politika 
turi atitikti Europos socialinių teisių ramstį 
ir veiksmingai šalinti struktūrinių pokyčių 
sukeltas socialines pasekmes ir toliau 
įgyvendinti savo principus, siekiant skatinti 
sąžiningas darbo sąlygas ir lygias 
galimybes, taip pat prieigą prie gerai 
veikiančių darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų; pabrėžia, kad reikia 
skubiai įvairinti pasaulines tiekimo 
grandines ir užtikrinti, kad jos būtų 
tvaresnės ir skaidresnės;

Or. en

Pakeitimas 52
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES pramonės politika 
turi atitikti Europos socialinių teisių ramstį 
ir veiksmingai šalinti struktūrinių pokyčių 
sukeltas socialines pasekmes ir toliau 
įgyvendinti savo principus, siekiant skatinti 
sąžiningas darbo sąlygas ir lygias 
galimybes, taip pat prieigą prie gerai 

1. pabrėžia, kad ES pramonės politika 
turi atitikti bent jau Europos socialinių 
teisių ramstį ir Europos socialinę chartiją 
ir šalinti visas struktūrinių pokyčių sukeltas 
socialines pasekmes ir toliau įgyvendinti 
savo principus, siekiant skatinti tinkamas, 
sąžiningas ir lygias darbo sąlygas, 
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veikiančių darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų;

kokybišką užimtumą ir lygias galimybes, 
taip pat prieigą prie gerai veikiančių darbo 
rinkų ir socialinės apsaugos sistemų;

Or. en

Pakeitimas 53
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES pramonės politika 
turi atitikti Europos socialinių teisių 
ramstį ir veiksmingai šalinti struktūrinių 
pokyčių sukeltas socialines pasekmes ir 
toliau įgyvendinti savo principus, siekiant 
skatinti sąžiningas darbo sąlygas ir lygias 
galimybes, taip pat prieigą prie gerai 
veikiančių darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų;

1. pabrėžia, kad  įgyvendinant 
naująją pramonės politiką reikia skatinti 
sąžiningas darbo sąlygas ir lygias 
galimybes bei atsižvelgti į didelę pridėtinę 
vertę, kurią pramonė sukuria darbo 
rinkoms ir socialinės apsaugos sistemoms, 
taip pat į pramonės, kaip klestėjimą ir 
lygybę užtikrinančio veiksnio, vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 54
Miriam Lexmann

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES pramonės politika 
turi atitikti Europos socialinių teisių ramstį 
ir veiksmingai šalinti struktūrinių pokyčių 
sukeltas socialines pasekmes ir toliau 
įgyvendinti savo principus, siekiant skatinti 
sąžiningas darbo sąlygas ir lygias 
galimybes, taip pat prieigą prie gerai 
veikiančių darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų;

1. pabrėžia, kad ES pramonės politika 
turi atitikti Europos socialinių teisių ramstį 
ir veiksmingai šalinti struktūrinių pokyčių 
sukeltas socialines pasekmes ir toliau 
įgyvendinti savo principus, siekiant skatinti 
sąžiningas darbo sąlygas, lygias galimybes, 
neįgaliųjų įtrauktį, taip pat prieigą prie 
gerai veikiančių darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų;
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Or. en

Pakeitimas 55
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES pramonės politika 
turi atitikti Europos socialinių teisių ramstį 
ir veiksmingai šalinti struktūrinių pokyčių 
sukeltas socialines pasekmes ir toliau 
įgyvendinti savo principus, siekiant skatinti 
sąžiningas darbo sąlygas ir lygias 
galimybes, taip pat prieigą prie gerai 
veikiančių darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų;

1. pabrėžia, kad ES pramonės politika 
turi atitikti Europos socialinių teisių ramstį 
ir veiksmingai šalinti struktūrinių pokyčių 
sukeltas socialines pasekmes ir prisidėti 
siekiant įgyvendinti savo principus, 
siekiant skatinti sąžiningas darbo sąlygas ir 
lygias galimybes, taip pat prieigą prie gerai 
veikiančių darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų;

Or. en

Pakeitimas 56
Sara Skyttedal

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES pramonės politika 
turi atitikti Europos socialinių teisių 
ramstį ir veiksmingai šalinti struktūrinių 
pokyčių sukeltas socialines pasekmes ir 
toliau įgyvendinti savo principus, siekiant 
skatinti sąžiningas darbo sąlygas ir lygias 
galimybes, taip pat prieigą prie gerai 
veikiančių darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų;

1. pabrėžia, kad ES pramonės politika 
turėtų atitikti mūsų socialinius standartus 
ir veiksmingai šalinti struktūrinių pokyčių 
sukeltas socialines ir ekonomines 
pasekmes, siekiant skatinti sąžiningas 
darbo sąlygas ir verslui palankią aplinką, 
taip pat prieigą prie gerai veikiančių darbo 
rinkų , socialinės apsaugos sistemų ir 
profesinio mokymo;

Or. en
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Pakeitimas 57
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella 
Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, Brando Benifei

Nuomonės projektas
1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

ragina Sąjungą ir valstybes nares gerbti ir 
stiprinti socialinius partnerius, išplėsti 
kolektyvinių derybų aprėptį ir imtis 
priemonių siekiant skatinti didelį 
profesinių sąjungų ir darbdavių 
asociacijų tankį, kad būtų užtikrintas 
demokratinis, įtraukus ir socialiniu 
požiūriu teisingas pramonės sektorius; 
pabrėžia, kad gerai veikiantis socialinis 
dialogas ir kolektyvinės derybos yra 
pagrindinės darbo sąlygų formavimo 
priemonės; mano, kad Sąjungos, valstybių 
narių, socialinių partnerių ir pilietinės 
visuomenės organizacijų 
bendradarbiavimas sukuria tinkamą 
aplinką Europos pramonei augti; 
pabrėžia, kad socialinis dialogas prisideda 
ir prie ekonominio konkurencingumo, ir 
prie socialinės sanglaudos; ragina toliau 
stiprinti socialinį dialogą visoje Europoje 
siekiant užtikrinti darbo santykių 
pusiausvyrą ir skatinti kolektyvines 
derybas;

Or. en

Pakeitimas 58
Lukas Mandl

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad konkrečioms šalims 
skirtos rekomendacijos turėtų apimti 
veiksmus ir klausimus, susijusius su (ES) 
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pramonės politika įgyvendinant Europos 
semestrą; pabrėžia, kad status quo ir 
pažangos vertinimas yra labai svarbus 
formuojant įrodymais pagrįstą politiką, 
kurią įgyvendinant taip pat būtų 
užtikrinamas ES valstybių narių 
informavimas apie pažangą ir pramonės 
politikos plėtojimą nacionaliniu ir ES 
lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 59
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad pramonės ir 
užimtumo politika visų pirma priklauso 
valstybių narių kompetencijai ir kad 
valstybės narės pačios turi parengti 
tinkamą pramonės strategiją ir didinti 
keitimąsi informacija ir gerąja patirtimi, 
siekdamos daryti teigiamą poveikį darbo 
sąlygoms ir darbuotojų teisėms bei 
išvengti darbo užmokesčio ir socialinio 
dempingo;

Or. en

Pakeitimas 60
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pripažįsta, kad perėjimas prie 
anglies dioksido neišskiriančios pramonės 
pakenks tam tikriems sektoriams ir kad 
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atsiras nesėkmių, dėl kurių bus uždarytos 
įmonės ir padidės nedarbas; todėl prašo 
Komisijos ir valstybių narių neversti 
vykdyti pramonės permainų ir atidėti savo 
tikslus atsižvelgiant į technologinę plėtrą;

Or. en

Pakeitimas 61
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, jog, siekiant, kad bet 
kokia pramonės strategija būtų pagrįsta 
demokratiniais principais, ją įgyvendinant 
daugiausia dėmesio reikėtų skirti 
darbuotojams, jų atstovams ir profesinėms 
sąjungoms, taip pat darbuotojų 
interesams ir ilgalaikėms ekspertinėms 
žinioms; ragina Komisiją į kiekvieną 
procedūros etapą visapusiškai įtraukti 
darbuotojus, jų atstovus ir profesines 
sąjungas;

Or. en

Pakeitimas 62
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad skaitmeninimas, 
dirbtinis intelektas, didelių duomenų 
rinkinių analizė, kibernetinis saugumas, 
inovacijos ir tvarioms pramonės šakoms 
skirtų priemonių plėtojimas yra labai 
svarbūs veiksniai siekiant sukurti didesnę 
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socialinę sanglaudą, įgyvendinti Europos 
žaliojo kurso tikslus ir užtikrinti ES 
konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 63
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad tarpvalstybiniai ir 
sezoniniai darbuotojai yra svarbūs 
teikiant paslaugas, o tai yra pagrindinis 
pastangų atgaivinti ekonomiką aspektas, 
ir ragina imtis priemonių, kuriomis 
siekiama skatinti jų judumą ir apsaugoti 
jų, kaip darbuotojų, teises, įskaitant 
geresnį galiojančių teisės aktų 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 64
José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad MVĮ, skatindamos 
verslumą ir užimtumą ES, turėtų būti 
naujos pramonės strategijos pagrindas;

Or. en

Pakeitimas 65
Sara Skyttedal
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Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad pramonės 
strategijoje turi būti atsižvelgiama į ES 
socialinės rinkos tradicijas;

Or. en

Pakeitimas 66
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. primygtinai ragina Europos 
Komisiją spręsti tarpvalstybinių ir 
sezoninių darbuotojų problemas, 
susijusias su jų socialinių teisių įgijimu 
dėl nepakankamo darbuotojų teisių 
perkeliamumo, skubiai peržiūrint 
Socialinės apsaugos koordinavimo 
reglamentą ir įgyvendinant suderintus 
skaitmeninius sprendimus valstybių narių 
lygmeniu, kartu stiprinant ir 
racionalizuojant kovos su bet kokio 
pobūdžio sukčiavimu sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 67
Lukas Mandl

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina Komisiją įgyvendinti tvirtą 
valdymo sistemą, įtraukiant socialinius 
partnerius ir pramonės forumą, kurie 
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padėtų Komisijai sėkmingai įgyvendinti 
pramonės strategiją – tai būtų nuolatinis 
pažangos punktas Konkurencingumo 
taryboje ir Europos Parlamente bei 
pramonės atstovų ir valstybių narių 
pramonės aljansuose;

Or. en

Pakeitimas 68
Lukas Mandl

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos nuolatinio 
nedarbo perdraudimo sistema turėtų 
galioti kaip pagrindinė priemonė, kuri 
turėtų būti taikoma kartu su dvejopa 
ekologine ir skaitmenine pertvarka;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 69
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos nuolatinio 
nedarbo perdraudimo sistema turėtų 
galioti kaip pagrindinė priemonė, kuri 
turėtų būti taikoma kartu su dvejopa 
ekologine ir skaitmenine pertvarka;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 70
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
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Fest

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos nuolatinio 
nedarbo perdraudimo sistema turėtų 
galioti kaip pagrindinė priemonė, kuri 
turėtų būti taikoma kartu su dvejopa 
ekologine ir skaitmenine pertvarka;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 71
Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos nuolatinio 
nedarbo perdraudimo sistema turėtų galioti 
kaip pagrindinė priemonė, kuri turėtų būti 
taikoma kartu su dvejopa ekologine ir 
skaitmenine pertvarka;

2. pabrėžia, kad Europos nuolatinio 
nedarbo perdraudimo sistema turėtų galioti 
kaip pagrindinė priemonė, kuri turėtų būti 
taikoma kartu su teisingu perėjimu prie 
visiškai atsinaujinančiaisiais energijos 
ištekliais grindžiamos, labai efektyviai 
išteklius ir energiją naudojančios, 
žiedinės ir anglies dioksido 
neišskiriančios ir skaitmeninės 
ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 72
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos nuolatinio 2. pabrėžia, kad Europos nuolatinio 



AM\1207099LT.docx 35/90 PE653.758v01-00

LT

nedarbo perdraudimo sistema turėtų galioti 
kaip pagrindinė priemonė, kuri turėtų būti 
taikoma kartu su dvejopa ekologine ir 
skaitmenine pertvarka;

nedarbo perdraudimo sistema turėtų galioti 
EPS šalims kaip pagrindinė priemonė, kuri 
turėtų būti taikoma kartu su dvejopa 
ekologine ir skaitmenine pertvarka;

Or. en

Pakeitimas 73
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos nuolatinio 
nedarbo perdraudimo sistema turėtų galioti 
kaip pagrindinė priemonė, kuri turėtų būti 
taikoma kartu su dvejopa ekologine ir 
skaitmenine pertvarka;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 
nuolatinio nedarbo perdraudimo sistema  
galėtų būti taikoma kartu su dvejopa 
ekologine ir skaitmenine pertvarka;

Or. en

Pakeitimas 74
Anne Sander

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos nuolatinio 
nedarbo perdraudimo sistema turėtų 
galioti kaip pagrindinė priemonė, kuri 
turėtų būti taikoma kartu su dvejopa 
ekologine ir skaitmenine pertvarka;

2. pabrėžia, kad Europos Komisija 
turėtų toliau kurti priemones, kurios būtų 
taikomos kartu su dvejopa ekologine ir 
skaitmenine pertvarka;

Or. en

Pakeitimas 75
Sara Skyttedal
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos nuolatinio 
nedarbo perdraudimo sistema turėtų galioti 
kaip pagrindinė priemonė, kuri turėtų būti 
taikoma kartu su dvejopa ekologine ir 
skaitmenine pertvarka;

2. pabrėžia, kad Europos nedarbo 
perdraudimo sistema turėtų galioti kaip 
laikina priemonė, kuri turėtų atitikti 
ekologinę ir skaitmeninę pertvarką;

Or. en

Pakeitimas 76
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad Europos nuolatinio 
nedarbo perdraudimo sistema turėtų 
galioti kaip pagrindinė priemonė, kuri 
turėtų būti taikoma kartu su dvejopa 
ekologine ir skaitmenine pertvarka;

2. pabrėžia, kad valstybės narės turi 
rasti tinkamų sprendimų, kaip sušvelninti 
bet kokius neigiamus dvejopos ekologinės 
ir skaitmeninės pertvarkos padarinius;

Or. en

Pakeitimas 77
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, 
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, 
Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel

Nuomonės projektas
2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

ragina Komisiją nepagrįstai nedelsiant 
pateikti pasiūlymą dėl nuolatinės Europos 
nedarbo perdraudimo sistemos, apie kurį 
paskelbė Komisijos pirmininkė Ursula 
von der Leyen, siekiant sukurti 
makroekonominę stabilizavimo priemonę, 
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kuri padėtų didinti visos Europos 
ekonomikos ir ypač Europos pramonės 
atsparumą; mano, kad skubus tokios 
priemonės poreikis išryškėjo tiek per 
2008 m. finansų krizę, tiek per 2020 m. 
COVID-19 krizę;

Or. en

Pakeitimas 78
Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad siekdama įgyti arba 
išlaikyti pasaulinį pirmavimą 
strateginiuose pramonės sektoriuose ir 
tam tikrų technologijų, ypač turinčių 
didelę pridėtinę vertę, srityje Europa turi 
skirti pakankamai išteklių moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, įskaitant 
programą „Europos horizontas“ ir 
Europos inovacijos ir technologijos 
institutą (EIT); primena, kad su 
inovacijomis susiję veiksmai daro 
teigiamą šalutinį poveikį darbo vietų 
skaičiui ir ypač kokybei;

Or. en

Pakeitimas 79
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. palankiai vertina finansinę 
paramą, kurią Komisija suteikė siekdama 
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išsaugoti darbo vietas įgyvendindama 
SURE programą, ir tolesnes užimtumo 
tarnybų, socialinių partnerių ir įmonių 
partnerystes, siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas persikvalifikuoti, 
ypač sezoniniams darbuotojams, 
dirbantiems visų rūšių darbą turizmo 
pramonėje;

Or. en

Pakeitimas 80
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina skubiai patvirtinti įtraukų 
ES ekonomikos atkūrimo planą, kuriuo 
būtų parengta viešosiomis ir 
privačiosiomis investicijomis 
finansuojama koordinuota Europos 
ekonomikos atkūrimo pasibaigus 
pandemijai strategija, vykdant dvejopą 
pertvarką skaitmeninės ir mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
link;

Or. en

Pakeitimas 81
Sara Skyttedal

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad pagal programą 
„Europos horizontas“ vykdomi mokslinių 
tyrimų ir inovacijų projektai yra itin 
svarbios investicijos siekiant iki 2050 m. 
neutralizuoti poveikį klimatui ir užtikrinti 
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ES įmonių ir darbuotojų 
konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 82
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad dėl griežto taupymo 
politikos mažėja tiek vidaus paklausa, tiek 
viešosios investicijos, todėl ji yra 
nesuderinama su jokia plataus užmojo 
pramonės strategija;

Or. en

Pakeitimas 83
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. palankiai vertina 2020 m. gegužės 
27 d. Komisijos pateiktą pasiūlymą dėl ES 
ekonomikos atkūrimo plano, kuris apima 
sustiprintą ilgalaikį ES biudžetą (2021–
2027 m. DFP) ir naują 750 mlrd. EUR 
vertės ekonomikos atkūrimo priemonę – 
„Next Generation EU“. Šiuo požiūriu 
pabrėžia, kad svarbu investuoti į nuo 
krizės ypač nukentėjusius pramonės 
sektorius pasitelkiant ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę, kuri sudarys sąlygas parengti 
tvarios ir konkurencingos pramonės 
politikos strategiją visoje ES;
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Or. en

Pakeitimas 84
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. mano, kad visomis „Next 
Generation EU“ programomis ir 
priemonėmis visų pirma reikia siekti 
lengviau įgyvendinti aktyvią užimtumo 
politiką ES valstybėse narėse, ypač 
pramonės sektoriuje, taip pat , kai tai 
įmanoma, skatinti nuotolinį darbą, 
investuojant į skaitmenines kompetencijas 
ir skaitmeninę infrastruktūrą, ypač skirtą 
mūsų MVĮ ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims;

Or. en

Pakeitimas 85
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Radka Maxová

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. pabrėžia, kad būtina, jog Europos 
pramonė būtų pagrįsta ekosistemomis, 
kurios remtųsi verslumo galimybių 
paieška ir investuotų į startuolių ir naujų 
MVĮ, kurios sustiprintų pažangiąją 
specializaciją ir suteiktų užmojų verslo 
augimui ir plėtrai, kūrimą; mano, kad 
verslumo įgūdžių ugdymas yra esminis 
veiksnys didinant atsparumą, nes keliuose 
ES regionuose išsilaiko vis dar nedaug 
naujai įsteigtų startuolių ir MVĮ; 
pabrėžia, kad reikia skatinti naujos 
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verslininkų kartos atsiradimą, siekiant 
užtikrinti, kad būtų įsteigta sparčiai 
augančių įmonių ir vienaragių, 
padedančių Europai daryti didelį poveikį 
pasaulinei pramonės aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 86
Lukas Mandl

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad ES pramonės politika 
turi apimti į kitas šalis perkeltos 
ekonominės veiklos sugrąžinimo 
strategijas, kuriomis skatinamas kokybiškų 
užimtumo ir gamybos galimybių 
grąžinimas į ES, siekiant padidinti 
konkurencingumą ir išvengti pernelyg 
didelės priklausomybės nuo užsienio 
tiekėjų, ypač tokiuose strateginiuose 
sektoriuose kaip sveikatos priežiūra, 
skaitmeninimas ir energetika, taip 
stiprinant ES strateginį savarankiškumą;

3. mano, kad ES pramonės politika 
turi apimti strategijas, kuriomis skatinamas 
kokybiškų užimtumo ir gamybos 
galimybių grąžinimas į ES, siekiant 
padidinti konkurencingumą ir išvengti 
pernelyg didelės priklausomybės nuo 
užsienio tiekėjų, ypač tokiuose 
strateginiuose sektoriuose kaip sveikatos 
priežiūra, skaitmeninimas ir energetika, 
taip stiprinant ES strateginį 
savarankiškumą; pabrėžia, kad visais 
valstybės ir valdžios lygmenimis reikėtų 
imtis visų įmanomų veiksmų įmonių 
kapitalizacijai stiprinti; pabrėžia, kad 
kartu viešasis sektorius turi kuo labiau 
vengti bet kokių veiksnių, kurie lemtų 
naujos valstybinės nuosavybės bendrovėse 
atsiradimą;

Or. en

Pakeitimas 87
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad ES pramonės politika 
turi apimti į kitas šalis perkeltos 
ekonominės veiklos sugrąžinimo 
strategijas, kuriomis skatinamas kokybiškų 
užimtumo ir gamybos galimybių 
grąžinimas į ES, siekiant padidinti 
konkurencingumą ir išvengti pernelyg 
didelės priklausomybės nuo užsienio 
tiekėjų, ypač tokiuose strateginiuose 
sektoriuose kaip sveikatos priežiūra, 
skaitmeninimas ir energetika, taip 
stiprinant ES strateginį savarankiškumą;

3. mano, kad ES pramonės politika 
turi siekti spartinti inovacijas, visų pirma 
pagrindinėse skaitmeninimo ir gamybos 
srityse, ypatingą dėmesį skiriant 
internetiniam saugumui, ir kartu apimti į 
kitas šalis perkeltos ekonominės veiklos 
sugrąžinimo strategijas, kuriomis 
skatinamas kokybiškų užimtumo ir 
gamybos galimybių grąžinimas į ES, 
siekiant padidinti  pasaulinį ES valstybių 
narių nacionalinės ekonomikos 
konkurencingumą ir išvengti pernelyg 
didelės priklausomybės nuo užsienio 
tiekėjų, ypač tokiuose strateginiuose 
sektoriuose kaip sveikatos priežiūra, 
skaitmeninimas ir energetika, taip 
stiprinant ES strateginį savarankiškumą;

Or. en

Pakeitimas 88
Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad ES pramonės politika 
turi apimti į kitas šalis perkeltos 
ekonominės veiklos sugrąžinimo 
strategijas, kuriomis skatinamas kokybiškų 
užimtumo ir gamybos galimybių 
grąžinimas į ES, siekiant padidinti 
konkurencingumą ir išvengti pernelyg 
didelės priklausomybės nuo užsienio 
tiekėjų, ypač tokiuose strateginiuose 
sektoriuose kaip sveikatos priežiūra, 
skaitmeninimas ir energetika, taip 
stiprinant ES strateginį savarankiškumą;

3. mano, kad ES pramonės politika 
turi apimti į kitas šalis perkeltos 
ekonominės veiklos sugrąžinimo 
strategijas, kuriomis skatinamas kokybiškų 
užimtumo ir gamybos galimybių 
grąžinimas į ES, siekiant padidinti 
konkurencingumą, tvarumą ir gerovę ir 
išvengti pernelyg didelės priklausomybės 
nuo užsienio tiekėjų, ypač tokiuose 
strateginiuose sektoriuose kaip sveikatos 
priežiūra, skaitmeninimas ir energetika, 
taip stiprinant ES strateginį 
savarankiškumą; įgyvendinant ES 
pramonės politiką taip pat reikėtų remti 
tvarią gamybą miestuose ir nedidelio 
masto specializuotą gamybą kaip 
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alternatyvą didelio masto pramoninei 
gamybai;

Or. en

Pakeitimas 89
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad ES pramonės politika 
turi apimti į kitas šalis perkeltos 
ekonominės veiklos sugrąžinimo 
strategijas, kuriomis skatinamas kokybiškų 
užimtumo ir gamybos galimybių 
grąžinimas į ES, siekiant padidinti 
konkurencingumą ir išvengti pernelyg 
didelės priklausomybės nuo užsienio 
tiekėjų, ypač tokiuose strateginiuose 
sektoriuose kaip sveikatos priežiūra, 
skaitmeninimas ir energetika, taip 
stiprinant ES strateginį savarankiškumą;

3. mano, kad naujoji pramonės 
politika turi apimti į kitas šalis perkeltos 
ekonominės veiklos sugrąžinimo 
strategijas, kuriomis sutelkiamas dėmesys į 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis 
grindžiamą vidaus našumą ir skatinamas 
kokybiškų užimtumo ir gamybos 
galimybių grąžinimas į ES, siekiant 
padidinti konkurencingumą ir išvengti 
pernelyg didelės priklausomybės nuo 
užsienio tiekėjų, ypač tokiuose 
strateginiuose sektoriuose kaip sveikatos 
priežiūra žemės ūkis, skaitmeninimas ir 
energetika, ir atitinkamose tiekimo 
grandinėse, taip stiprinant ES strateginį 
savarankiškumą ir užtikrinti Europos 
darbuotojų užimtumą šiuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 90
Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs 
Ginel, Pierfrancesco Majorino

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad ES pramonės politika 3. mano, kad ES pramonės politika 
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turi apimti į kitas šalis perkeltos 
ekonominės veiklos sugrąžinimo 
strategijas, kuriomis skatinamas kokybiškų 
užimtumo ir gamybos galimybių 
grąžinimas į ES, siekiant padidinti 
konkurencingumą ir išvengti pernelyg 
didelės priklausomybės nuo užsienio 
tiekėjų, ypač tokiuose strateginiuose 
sektoriuose kaip sveikatos priežiūra, 
skaitmeninimas ir energetika, taip 
stiprinant ES strateginį savarankiškumą;

turi apimti į kitas šalis perkeltos 
ekonominės veiklos sugrąžinimo 
strategijas, kuriomis skatinamas kokybiškų 
užimtumo ir gamybos galimybių 
grąžinimas į ES, siekiant padidinti 
konkurencingumą ir išvengti pernelyg 
didelės priklausomybės nuo užsienio 
tiekėjų, ypač tokiuose strateginiuose 
sektoriuose kaip sveikatos priežiūra, 
skaitmeninimas ir energetika, taip 
stiprinant ES strateginį savarankiškumą; 
pabrėžia, kad valstybės pagalba neturi 
lemti Europos bendrosios rinkos 
susiskaidymo ar nelygybės tarp skirtingų 
valstybių narių pramonės įmonių;

Or. en

Pakeitimas 91
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad ES pramonės politika 
turi apimti į kitas šalis perkeltos 
ekonominės veiklos sugrąžinimo 
strategijas, kuriomis skatinamas kokybiškų 
užimtumo ir gamybos galimybių 
grąžinimas į ES, siekiant padidinti 
konkurencingumą ir išvengti pernelyg 
didelės priklausomybės nuo užsienio 
tiekėjų, ypač tokiuose strateginiuose 
sektoriuose kaip sveikatos priežiūra, 
skaitmeninimas ir energetika, taip 
stiprinant ES strateginį savarankiškumą;

3. mano, kad ES pramonės politika 
turi apimti į kitas šalis perkeltos 
ekonominės veiklos sugrąžinimo 
strategijas, kuriomis skatinamas kokybiškų 
užimtumo ir gamybos galimybių 
grąžinimas į ES, kartu užtikrinant 
subalansuotą regioninę plėtrą, stiprinant 
sanglaudos politiką ir Europos 
struktūrinius ir investicijų fondus (ESI 
fondus), siekiant padidinti 
konkurencingumą ir išvengti pernelyg 
didelės priklausomybės nuo užsienio 
tiekėjų, ypač tokiuose strateginiuose 
sektoriuose kaip sveikatos priežiūra, 
skaitmeninimas ir energetika, taip 
stiprinant ES strateginį savarankiškumą;

Or. en
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Pakeitimas 92
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad ES pramonės politika 
turi apimti į kitas šalis perkeltos 
ekonominės veiklos sugrąžinimo 
strategijas, kuriomis skatinamas kokybiškų 
užimtumo ir gamybos galimybių 
grąžinimas į ES, siekiant padidinti 
konkurencingumą ir išvengti pernelyg 
didelės priklausomybės nuo užsienio 
tiekėjų, ypač tokiuose strateginiuose 
sektoriuose kaip sveikatos priežiūra, 
skaitmeninimas ir energetika, taip 
stiprinant ES strateginį savarankiškumą;

3. mano, kad ES pramonės politika 
turi apimti viešųjų investicijų strategijas, 
kuriomis skatinamos kokybiškos 
užimtumo ir gamybos galimybės visoje ES, 
siekiant remti vienodą ir tvarų visų ES 
regionų vystymąsi, ypač tokiuose 
strateginiuose sektoriuose kaip sveikatos 
priežiūra, skaitmeninimas ir energetika, 
taip stiprinant ES strateginį 
savarankiškumą; ragina Komisiją skatinti 
naudotis viešosiomis investicijomis 
siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir 
įgyvendinti plataus užmojo socialinius ir 
aplinkos apsaugos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 93
Marc Angel

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad ES pramonės politika 
turi apimti į kitas šalis perkeltos 
ekonominės veiklos sugrąžinimo 
strategijas, kuriomis skatinamas kokybiškų 
užimtumo ir gamybos galimybių 
grąžinimas į ES, siekiant padidinti 
konkurencingumą ir išvengti pernelyg 
didelės priklausomybės nuo užsienio 
tiekėjų, ypač tokiuose strateginiuose 
sektoriuose kaip sveikatos priežiūra, 
skaitmeninimas ir energetika, taip 
stiprinant ES strateginį savarankiškumą;

3. mano, kad ES pramonės politika 
turi apimti į kitas šalis perkeltos 
ekonominės veiklos sugrąžinimo 
strategijas, kuriomis skatinamas kokybiškų 
užimtumo ir gamybos galimybių 
grąžinimas į ES, siekiant padidinti 
konkurencingumą ir išvengti pernelyg 
didelės priklausomybės nuo užsienio 
tiekėjų, ypač tokiuose strateginiuose 
sektoriuose kaip maistas, farmacijos ir 
medicinos priemonės, skaitmeninimas ir 
energetika, taip stiprinant ES strateginį 
savarankiškumą;
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Or. en

Pakeitimas 94
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad ES pramonės politika 
turi apimti į kitas šalis perkeltos 
ekonominės veiklos sugrąžinimo 
strategijas, kuriomis skatinamas kokybiškų 
užimtumo ir gamybos galimybių 
grąžinimas į ES, siekiant padidinti 
konkurencingumą ir išvengti pernelyg 
didelės priklausomybės nuo užsienio 
tiekėjų, ypač tokiuose strateginiuose 
sektoriuose kaip sveikatos priežiūra, 
skaitmeninimas ir energetika, taip 
stiprinant ES strateginį savarankiškumą;

3. mano, kad ES pramonės politika 
turi apimti į kitas šalis perkeltos 
ekonominės veiklos sugrąžinimo 
strategijas, kuriomis skatinamas kokybiškų 
užimtumo ir gamybos galimybių 
grąžinimas į ES, siekiant padidinti 
konkurencingumą ir išvengti pernelyg 
didelės priklausomybės nuo užsienio 
tiekėjų, ypač tokiuose strateginiuose 
sektoriuose kaip sveikatos priežiūra, 
maisto grandinės, skaitmeninimas ir 
duomenų saugumas ir energetika, taip 
stiprinant ES strateginį savarankiškumą;

Or. en

Pakeitimas 95
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad ES pramonės politika 
turi apimti į kitas šalis perkeltos 
ekonominės veiklos sugrąžinimo 
strategijas, kuriomis skatinamas kokybiškų 
užimtumo ir gamybos galimybių 
grąžinimas į ES, siekiant padidinti 
konkurencingumą ir išvengti pernelyg 
didelės priklausomybės nuo užsienio 
tiekėjų, ypač tokiuose strateginiuose 
sektoriuose kaip sveikatos priežiūra, 
skaitmeninimas ir energetika, taip 

3. mano, kad ES pramonės politika 
turi apimti į kitas šalis perkeltos 
ekonominės veiklos sugrąžinimo 
strategijas, kuriomis skatinamas kokybiškų 
užimtumo ir gamybos galimybių 
grąžinimas į ES, siekiant padidinti 
konkurencingumą ir išvengti pernelyg 
didelės priklausomybės nuo užsienio 
tiekėjų, ypač tokiuose strateginiuose 
sektoriuose kaip sveikatos priežiūra, 
skaitmeninimas, maisto tiekimas ir 
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stiprinant ES strateginį savarankiškumą; energetika, taip stiprinant ES strateginį 
savarankiškumą;

Or. en

Pakeitimas 96
José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad ES pramonės politika 
turi apimti į kitas šalis perkeltos 
ekonominės veiklos sugrąžinimo 
strategijas, kuriomis skatinamas kokybiškų 
užimtumo ir gamybos galimybių 
grąžinimas į ES, siekiant padidinti 
konkurencingumą ir išvengti pernelyg 
didelės priklausomybės nuo užsienio 
tiekėjų, ypač tokiuose strateginiuose 
sektoriuose kaip sveikatos priežiūra, 
skaitmeninimas ir energetika, taip 
stiprinant ES strateginį savarankiškumą;

3. mano, kad ES pramonės politika 
turi apimti į kitas šalis perkeltos 
ekonominės veiklos sugrąžinimo 
strategijas, kuriomis skatinamas kokybiškų 
užimtumo ir gamybos galimybių 
grąžinimas į ES, siekiant padidinti 
konkurencingumą ir sanglaudą ir išvengti 
pernelyg didelės priklausomybės nuo 
užsienio tiekėjų, ypač tokiuose 
strateginiuose sektoriuose kaip sveikatos 
priežiūra, skaitmeninimas ir energetika, 
taip stiprinant ES strateginį 
savarankiškumą;

Or. en

Pakeitimas 97
Sara Skyttedal

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad ES pramonės politika 
turi apimti į kitas šalis perkeltos 
ekonominės veiklos sugrąžinimo 
strategijas, kuriomis skatinamas 
kokybiškų užimtumo ir gamybos 
galimybių grąžinimas į ES, siekiant 
padidinti konkurencingumą ir išvengti 
pernelyg didelės priklausomybės nuo 

3. mano, kad ES pramonės politika 
turi apimti tam tikrų strateginių sektorių 
perkėlimą, siekiant padidinti 
konkurencingumą ir išvengti pernelyg 
didelės priklausomybės nuo užsienio 
tiekėjų, ypač kalbant apie tokius sektorius 
kaip sveikatos priežiūra, skaitmeninimas ir 
energetika, taip stiprinant ES strateginį 
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užsienio tiekėjų, ypač tokiuose 
strateginiuose sektoriuose kaip sveikatos 
priežiūra, skaitmeninimas ir energetika, 
taip stiprinant ES strateginį 
savarankiškumą;

savarankiškumą; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, jog svarbu, kad šiuose 
sektoriuose dirbantys darbuotojai turėtų 
įgūdžių;

Or. en

Pakeitimas 98
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Nuomonės projektas
3 dalies pirma pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

mano, kad Sąjungos pramonės politiką 
galima sėkmingai įgyvendinti tik vykdant 
integruotą strateginį planavimą, 
sutelkiant Europos subjektų, regioninių ir 
vietos institucijų, pramonės grupių, 
socialinių partnerių, universitetų ir 
mokslinių tyrimų grupių išteklius; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 
paramos struktūros, pvz., MVĮ tinklai, 
regioninės plėtros agentūros, inovacijų 
grupės ir startuolių konsultantai atlieka 
svarbų vaidmenį kuriant vietos ir 
regionines pramonės vertės grandines;

Or. en

Pakeitimas 99
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad investicijos į 
darbuotojų saugą ir sveikatą padeda 
užkirsti kelią su darbu susijusioms ligoms, 
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nelaimingiems atsitikimams ir žalingam 
fiziniam bei psichologiniam ir socialiniam 
krūviui, taip pat daro apčiuopiamą 
teigiamą poveikį ekonomikai, nes jomis 
prisidedama prie geresnių veiklos 
rezultatų ir tvarios profesinės karjeros; 
primena, kad, pasak Europos Komisijos, 
už vieną darbuotojų saugai ir sveikatai 
išleidžiamą eurą gaunama bent dviejų 
eurų grąža; pabrėžia, kad darbuotojų 
saugai ir sveikatai reikėtų teikti 
pirmenybę ir įgyvendinant naują Europos 
pramonės strategiją;

Or. en

Pakeitimas 100
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad svarbu parengti 
tvarią strategiją, kuri nekeltų pavojaus 
pasauliniam pramonės ir MVĮ 
konkurencingumui ir nekeltų pavojaus jų 
darbuotojams. Pabrėžia, kad MVĮ 
susiduria su pernelyg dideliu 
biurokratizmu ir tai, kad, atsižvelgiant į 
COVID-19 krizę, Europos žaliasis kursas 
apskritai kuria neproporcingą papildomą 
finansinę naštą;

Or. en

Pakeitimas 101
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. palankiai vertina tai, kad 
Teisingos pertvarkos fondui skirta 
daugiau išteklių, atsižvelgiant į tai, kad 
vykdant ilgalaikį pramonės pertvarkos 
procesą iki 2030 m. akmens anglių 
kasybos sektoriuje gali būti prarasta 
160 000 darbo vietų, o kituose 
sektoriuose, pavyzdžiui, energijai imliose 
pramonės šakose arba automobilių 
pramonėje, taip pat bus susiduriama su 
dideliais struktūriniais pokyčiais;

Or. en

Pakeitimas 102
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad ES pramonės 
strategiją reikėtų kurti drauge su įgūdžių 
ugdymo, profesinio perkvalifikavimo ir 
kvalifikacijos kėlimo politika, kuria būtų 
siekiama ugdyti tinkamus įgūdžius 
pereinant prie tvarių gamybos ir paslaugų 
teikimo būdų, laikantis ES įsipareigojimų 
iki 2050 m. pasiekti, kad būtų sukurta 
neutralizuoto poveikio klimatui 
ekonomika;

Or. en

Pakeitimas 103
Anne Sander

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad MVĮ atlieka svarbų 
vaidmenį įgyvendinant ir užtikrinant ES 
pramonės politiką ir siekiant perėjimo 
prie žaliosios ekonomikos ir skaitmeninių 
technologijų tikslų; todėl pabrėžia, kad 
svarbu remti jų plėtrą sudarant 
palankesnes sąlygas naudotis tinkamais 
finansavimo šaltiniais ir mažinant 
administracinį biurokratizmą;

Or. en

Pakeitimas 104
Sara Skyttedal

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją atidžiai 
išnagrinėti Europos priklausomybės nuo 
importo iš trečiųjų šalių, visų pirma 
Kinijos ir kitų šalių, kuriose valstybė daro 
didelę įtaką rinkai ir dėl to ES įmonės ir 
darbuotojai patiria nesąžiningas 
pasekmes, poveikį;

Or. en

Pakeitimas 105
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pripažįsta, kad Europos Komisija, 
rengdama programas pagal pramonės 
strategiją, laikysis pritaikyto požiūrio; 
ragina šį požiūrį taikyti realistiškai, 
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atsižvelgiant į realų kiekvienos 
ekosistemos poreikį;

Or. en

Pakeitimas 106
Lukas Mandl

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atsižvelgdamas į darbo vietų 
apsaugą Europoje, pabrėžia, kad būtina 
reformuoti ES konkurencijos teisę, kartu 
užtikrinant, kad ES išliktų atvira ir 
patraukli užsienio investicijoms 
vadovaujantis teisinės valstybės principu 
ir ES standartais;

Or. en

Pakeitimas 107
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina valstybes nares ir Europos 
Komisiją užtikrinti teisingą perėjimą prie 
tvarių ekonomikos sistemų, kaip būtiną 
naujos ES pramonės strategijos aspektą, 
ypač kalbant apie MVĮ, kurios yra 
Europos ekonomikos pagrindas; 
atsižvelgdamas į tai, pritaria, kad būtų 
papildytas naujas Žiedinės ekonomikos 
veiksmų planas, kurį įgyvendinant 
tikimasi iki 2030 m. ES sukurti iki 
700 000 naujų darbo vietų, iš kurių 
daugelis būtų itin naudingos MVĮ;

Or. en
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Pakeitimas 108
Anne Sander

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad reikia gerinti 
pramonės sektoriaus, kaip ekonomikos 
kertinio akmens, kuris sukuria vieną iš 
penkių darbo vietų ir užtikrina didelę 
Europos eksporto ir investicijų į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas dalį, 
įvaizdį; taip pat pabrėžia, kad reikia toliau 
gerinti verslumo, kuris yra itin svarbus 
veiksnys inovacijoms, darbo vietų kūrimui 
ir įtraukčiai, įvaizdį;

Or. en

Pakeitimas 109
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina Komisiją ir valstybes nares 
mažinant reglamentavimo naštą ir 
galiausiai panaikinant tam tikras 
mokestines prievoles sukurti įmonėms 
palankią aplinką, kurioje joms būtų 
sudarytos sąlygos vystytis ir plėstis, 
siekiant sudaryti sąlygas lengviau kurti 
naujas darbo vietas;

Or. en

Pakeitimas 110
Sara Skyttedal
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Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad Europos 
konkurencingumą visų pirma lemia 
bendra ES verslo aplinka, todėl ragina 
toliau stiprinti MVĮ ir strateginių 
pramonės šakų verslo aplinką;

Or. en

Pakeitimas 111
Lukas Mandl

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti 
sąžiningą konkurenciją, būtina, kad 
įmonės nesuteiktų atviros prieigos prie 
savo verslo duomenų, nes duomenų 
privatumas yra labai svarbus įmonių 
turtas, todėl juo taip pat užtikrinamos 
darbo vietos Europoje;

Or. en

Pakeitimas 112
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. atkreipia dėmesį į tai, kad prieš 
pradedant vykdyti bet kokį planą reikia 
užtikrinti tinkamą visų sektorių, kuriuose 
labiausiai juntami Europos žaliojo kurso 
padariniai, darbuotojų apsaugą;
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Or. en

Pakeitimas 113
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. primena, kad dėl COVID-19 
pandemijos poveikio ir numatomų 
būsimos ekonomikos pokyčių labiausiai 
nukentėjo automobilių ir plieno sektoriai; 
mano, kad įgyvendinant naująją 
pramonės strategiją šiuose sektoriuose 
reikėtų imtis veiksmų, įskaitant tinkamą 
finansinę paramą;

Or. en

Pakeitimas 114
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti būtinas investicijas į 
infrastruktūrą, siekiant užtikrinti, kad 
būtų sukurta plati prieiga visuose 
Europos regionuose, ypač kaimo vietovėse 
ir regionuose, kuriems taikomas ES 
patikos fondo 174 straipsnis, taip pat 
siekiant skatinti verslumą ir naujas 
galimybes įsidarbinti;

Or. en
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Pakeitimas 115
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad gebėjimas įdarbinti ir 
išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą yra labai 
svarbu, kad ES pramonė būtų 
konkurencinga; mano, kad švietimas į ateitį 
orientuotuose sektoriuose, įgūdžiai ir 
kompetencija, ypač susiję su profesiniu 
mokymu ir skaitmeniniu raštingumu, yra 
labai svarbūs siekiant spręsti šiuo metu 
įgūdžių trūkumo problemą; mano, kad 
mokymasis visą gyvenimą yra būtina 
sąlyga siekiant užtikrinti sėkmingą ir 
savalaikį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
ir perkvalifikavimą ir turėtų būti 
neatsiejama ES pramonės strategijos dalis; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
užtikrinti naujos pramonės strategijos ir 
numatomos atnaujintos Europos įgūdžių 
darbotvarkės tikslų papildomumą;

4. pabrėžia, kad gebėjimas įdarbinti ir 
išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą yra labai 
svarbu, kad ES pramonė būtų 
konkurencinga; mano, kad švietimas į ateitį 
orientuotuose sektoriuose, įgūdžiai ir 
kompetencija, ypač susiję su profesiniu 
mokymu ir skaitmeniniu raštingumu, yra 
labai svarbūs siekiant spręsti šiuo metu 
įgūdžių trūkumo problemą; mano, kad 
mokymasis visą gyvenimą yra būtina 
sąlyga siekiant užtikrinti sėkmingą ir 
savalaikį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
ir perkvalifikavimą ir turėtų būti 
neatsiejama ES pramonės strategijos dalis; 
pabrėžia, kad aktyvios darbo rinkos 
priemonės ir solidarumu grindžiamos 
socialinės apsaugos sistemos yra būtinos 
siekiant kvalifikuotos Europos darbo 
jėgos; atsižvelgdamas į tai, ragina 
Komisiją užtikrinti naujos pramonės 
strategijos ir numatomos atnaujintos 
Europos įgūdžių darbotvarkės tikslų 
papildomumą; primena, kad deramos 
darbo ir užimtumo sąlygos, taip pat 
mokymas įmonėse ir tolesnis švietimas yra 
esminiai veiksniai įgūdžių trūkumui 
šalinti;

Or. en

Pakeitimas 116
Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad gebėjimas įdarbinti ir 
išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą yra labai 
svarbu, kad ES pramonė būtų 
konkurencinga; mano, kad švietimas į ateitį 
orientuotuose sektoriuose, įgūdžiai ir 
kompetencija, ypač susiję su profesiniu 
mokymu ir skaitmeniniu raštingumu, yra 
labai svarbūs siekiant spręsti šiuo metu 
įgūdžių trūkumo problemą; mano, kad 
mokymasis visą gyvenimą yra būtina 
sąlyga siekiant užtikrinti sėkmingą ir 
savalaikį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
ir perkvalifikavimą ir turėtų būti 
neatsiejama ES pramonės strategijos dalis; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
užtikrinti naujos pramonės strategijos ir 
numatomos atnaujintos Europos įgūdžių 
darbotvarkės tikslų papildomumą;

4. pabrėžia, kad gebėjimas pritraukti, 
įdarbinti ir išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą 
yra labai svarbu, kad ES pramonė būtų 
konkurencinga; mano, kad aktyvi darbo 
rinkos politika, švietimas, mokymasis visą 
gyvenimą, mokymas į ateitį orientuotuose 
sektoriuose ir užimtumas, prieinamos ir 
įperkamos vaikų priežiūros paslaugos, 
įgūdžiai ir kompetencija, ypač susiję su 
profesiniu mokymu ir skaitmeniniu 
raštingumu, yra labai svarbūs siekiant 
spręsti šiuo metu esamą ir ateityje 
kilsiančią įgūdžių trūkumo problemą ir 
suteikti žmonėms ateities perspektyvų ir 
pajamų; mano, kad ilgametė strategija ir 
didesnės investicijos į žmogiškųjų išteklių 
mokymąsi visą gyvenimą yra būtinos 
sąlygos siekiant užtikrinti sėkmingą ir 
savalaikį darbuotojų ir darbo ieškančių 
asmenų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą ir turėtų būti neatsiejama 
ES pramonės strategijos dalis; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
užtikrinti naujos pramonės strategijos, 
Europos klimato tikslų, naujojo žaliojo 
kurso ir numatomos atnaujintos Europos 
įgūdžių darbotvarkės tikslų papildomumą;

Or. en

Pakeitimas 117
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad gebėjimas įdarbinti ir 
išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą yra labai 
svarbu, kad ES pramonė būtų 
konkurencinga; mano, kad švietimas į ateitį 
orientuotuose sektoriuose, įgūdžiai ir 
kompetencija, ypač susiję su profesiniu 

4. pabrėžia, kad gebėjimas įdarbinti ir 
išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą susiejant 
fizinį ir skaitmeninį pasaulį yra labai 
svarbu, kad ES pramonė būtų 
konkurencinga; pabrėžia, kad ES turi 
skatinti visų ekonomikos subjektų 
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mokymu ir skaitmeniniu raštingumu, yra 
labai svarbūs siekiant spręsti šiuo metu 
įgūdžių trūkumo problemą; mano, kad 
mokymasis visą gyvenimą yra būtina 
sąlyga siekiant užtikrinti sėkmingą ir 
savalaikį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
ir perkvalifikavimą ir turėtų būti 
neatsiejama ES pramonės strategijos dalis; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
užtikrinti naujos pramonės strategijos ir 
numatomos atnaujintos Europos įgūdžių 
darbotvarkės tikslų papildomumą;

keitimąsi informacija, bendradarbiavimą 
ir partnerysčių kūrimą, ypač daug 
dėmesio skiriant mokslinių tyrimų ir 
švietimo institucijoms, mano, kad 
švietimas į ateitį orientuotuose sektoriuose, 
įgūdžiai ir kompetencija, ypač susiję su 
profesiniu mokymu ir skaitmeniniu 
raštingumu, yra labai svarbūs siekiant 
spręsti šiuo metu įgūdžių trūkumo 
problemą; mano, kad mokymasis visą 
gyvenimą ir skaitmeninis raštingumas yra 
būtinos sąlygos siekiant užtikrinti 
sėkmingą ir savalaikį darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą ir 
turėtų būti neatsiejama ES pramonės 
strategijos dalis; atsižvelgdamas į tai, 
ragina Komisiją užtikrinti naujos pramonės 
strategijos ir numatomos atnaujintos 
Europos įgūdžių darbotvarkės tikslų 
papildomumą;

Or. en

Pakeitimas 118
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad gebėjimas įdarbinti ir 
išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą yra labai 
svarbu, kad ES pramonė būtų 
konkurencinga; mano, kad švietimas į ateitį 
orientuotuose sektoriuose, įgūdžiai ir 
kompetencija, ypač susiję su profesiniu 
mokymu ir skaitmeniniu raštingumu, yra 
labai svarbūs siekiant spręsti šiuo metu 
įgūdžių trūkumo problemą; mano, kad 
mokymasis visą gyvenimą yra būtina 
sąlyga siekiant užtikrinti sėkmingą ir 
savalaikį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
ir perkvalifikavimą ir turėtų būti 
neatsiejama ES pramonės strategijos dalis; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
užtikrinti naujos pramonės strategijos ir 

4. pabrėžia, kad gebėjimas įdarbinti ir 
išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą yra labai 
svarbu, kad ES pramonė būtų 
konkurencinga; mano, kad švietimas į ateitį 
orientuotuose sektoriuose, įgūdžiai ir 
kompetencija, ypač susiję su profesiniu 
mokymu ir skaitmeniniu raštingumu, yra 
labai svarbūs siekiant spręsti šiuo metu 
įgūdžių trūkumo problemą; mano, kad 
mokymasis visą gyvenimą yra būtina 
sąlyga siekiant užtikrinti sėkmingą ir 
savalaikį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
ir perkvalifikavimą ir turėtų būti 
neatsiejama ES pramonės strategijos dalis; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
užtikrinti naujos pramonės strategijos ir 
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numatomos atnaujintos Europos įgūdžių 
darbotvarkės tikslų papildomumą;

numatomos atnaujintos Europos įgūdžių 
darbotvarkės tikslų papildomumą, 
daugiausia dėmesio skiriant konkrečioms 
suaugusiesiems skirtoms priemonėms ir 
suderintoms strategijoms, kad jie galėtų 
sustiprinti savo įgūdžius ir kvalifikaciją ir 
atitiktų šiuolaikinius rinkos reikalavimus, 
poreikius ir permainas;

Or. en

Pakeitimas 119
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad gebėjimas įdarbinti ir 
išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą yra labai 
svarbu, kad ES pramonė būtų 
konkurencinga; mano, kad švietimas į ateitį 
orientuotuose sektoriuose, įgūdžiai ir 
kompetencija, ypač susiję su profesiniu 
mokymu ir skaitmeniniu raštingumu, yra 
labai svarbūs siekiant spręsti šiuo metu 
įgūdžių trūkumo problemą; mano, kad 
mokymasis visą gyvenimą yra būtina 
sąlyga siekiant užtikrinti sėkmingą ir 
savalaikį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
ir perkvalifikavimą ir turėtų būti 
neatsiejama ES pramonės strategijos dalis; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
užtikrinti naujos pramonės strategijos ir 
numatomos atnaujintos Europos įgūdžių 
darbotvarkės tikslų papildomumą;

4. pabrėžia, kad gebėjimas įdarbinti ir 
išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą yra labai 
svarbu, kad ES pramonė būtų 
konkurencinga; mano, kad švietimas į ateitį 
orientuotuose sektoriuose, įgūdžiai ir 
kompetencija, ypač susiję su profesiniu 
mokymu ir dvigubu mokymu bei 
skaitmeniniu raštingumu, yra labai svarbūs 
siekiant spręsti šiuo metu įgūdžių trūkumo 
problemą; mano, kad ES pramonė ir 
įmonės turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį 
planuojant ir plėtojant švietimo ir 
mokymo programas, siekiant palengvinti 
perėjimą į darbo rinką; mano, kad 
mokymasis visą gyvenimą yra būtina 
sąlyga siekiant užtikrinti sėkmingą ir 
savalaikį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
ir perkvalifikavimą ir turėtų būti 
neatsiejama ES pramonės strategijos dalis; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
užtikrinti naujos pramonės strategijos ir 
numatomos atnaujintos Europos įgūdžių 
darbotvarkės tikslų papildomumą;

Or. en
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Pakeitimas 120
Anne Sander

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad gebėjimas įdarbinti ir 
išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą yra labai 
svarbu, kad ES pramonė būtų 
konkurencinga; mano, kad švietimas į ateitį 
orientuotuose sektoriuose, įgūdžiai ir 
kompetencija, ypač susiję su profesiniu 
mokymu ir skaitmeniniu raštingumu, yra 
labai svarbūs siekiant spręsti šiuo metu 
įgūdžių trūkumo problemą; mano, kad 
mokymasis visą gyvenimą yra būtina 
sąlyga siekiant užtikrinti sėkmingą ir 
savalaikį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
ir perkvalifikavimą ir turėtų būti 
neatsiejama ES pramonės strategijos dalis; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
užtikrinti naujos pramonės strategijos ir 
numatomos atnaujintos Europos įgūdžių 
darbotvarkės tikslų papildomumą;

4. pabrėžia, kad gebėjimas įdarbinti ir 
išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą yra labai 
svarbu, kad ES pramonė būtų 
konkurencinga; mano, kad investicijos, 
švietimas į ateitį orientuotuose sektoriuose, 
įgūdžiai ir kompetencija, ypač susiję su 
profesiniu mokymu ir skaitmeniniu 
raštingumu, yra labai svarbūs siekiant 
spręsti šiuo metu įgūdžių trūkumo 
problemą; mano, kad mokymasis visą 
gyvenimą yra būtina sąlyga siekiant 
užtikrinti sėkmingą ir savalaikį darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą ir 
turėtų būti neatsiejama ES pramonės 
strategijos dalis; atsižvelgdamas į tai, 
ragina Komisiją užtikrinti naujos pramonės 
strategijos ir numatomos atnaujintos 
Europos įgūdžių darbotvarkės tikslų 
papildomumą; pabrėžia, jog svarbu, kad 
kompetencijos atitiktų darbo rinkos 
poreikius; ragina tobulinti kvalifikacijų 
pripažinimą;

Or. en

Pakeitimas 121
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad gebėjimas įdarbinti ir 
išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą yra labai 
svarbu, kad ES pramonė būtų 
konkurencinga; mano, kad švietimas į ateitį 
orientuotuose sektoriuose, įgūdžiai ir 
kompetencija, ypač susiję su profesiniu 

4. pabrėžia, kad gebėjimas įdarbinti ir 
išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą yra labai 
svarbu, kad ES pramonė būtų 
konkurencinga; mano, kad švietimas į ateitį 
orientuotuose sektoriuose, įgūdžiai ir 
kompetencija, ypač susiję su profesiniu 
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mokymu ir skaitmeniniu raštingumu, yra 
labai svarbūs siekiant spręsti šiuo metu 
įgūdžių trūkumo problemą; mano, kad 
mokymasis visą gyvenimą yra būtina 
sąlyga siekiant užtikrinti sėkmingą ir 
savalaikį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
ir perkvalifikavimą ir turėtų būti 
neatsiejama ES pramonės strategijos dalis; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
užtikrinti naujos pramonės strategijos ir 
numatomos atnaujintos Europos įgūdžių 
darbotvarkės tikslų papildomumą;

mokymu ir skaitmeniniu raštingumu, yra 
labai svarbūs siekiant spręsti šiuo metu 
įgūdžių trūkumo problemą; pabrėžia, jog 
svarbu, kad darbuotojai dalyvautų 
valdymo procese ir kad jie patys būtų 
verslūs, be kita ko, dalyvaudami 
kooperatyvų ir socialinių įmonių veikloje; 
mano, kad mokymasis visą gyvenimą yra 
būtina sąlyga siekiant užtikrinti sėkmingą 
ir savalaikį darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifikavimą ir turėtų būti 
neatsiejama ES pramonės strategijos dalis; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
užtikrinti naujos pramonės strategijos ir 
numatomos atnaujintos Europos įgūdžių 
darbotvarkės tikslų papildomumą;

Or. en

Pakeitimas 122
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad gebėjimas įdarbinti ir 
išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą yra labai 
svarbu, kad ES pramonė būtų 
konkurencinga; mano, kad švietimas į 
ateitį orientuotuose sektoriuose, įgūdžiai ir 
kompetencija, ypač susiję su profesiniu 
mokymu ir skaitmeniniu raštingumu, yra 
labai svarbūs siekiant spręsti šiuo metu 
įgūdžių trūkumo problemą; mano, kad 
mokymasis visą gyvenimą yra būtina 
sąlyga siekiant užtikrinti sėkmingą ir 
savalaikį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
ir perkvalifikavimą ir turėtų būti 
neatsiejama ES pramonės strategijos dalis; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
užtikrinti naujos pramonės strategijos ir 
numatomos atnaujintos Europos įgūdžių 
darbotvarkės tikslų papildomumą;

4. pabrėžia, kad gebėjimas įdarbinti ir 
išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą yra labai 
svarbu, kad ES pramonė būtų stabili ir 
tvari; mano, kad šiuo atžvilgiu svarbiausi 
yra didesni atlyginimai ir geresnės darbo 
sąlygos; mano, kad švietimas į ateitį 
orientuotuose sektoriuose, įgūdžiai ir 
kompetencija, ypač susiję su profesiniu 
mokymu ir skaitmeniniu raštingumu, taip 
pat yra svarbūs siekiant spręsti šiuo metu 
įgūdžių trūkumo problemą; mano, kad 
mokymasis visą gyvenimą galėtų padėti 
užtikrinti sėkmingą ir savalaikį darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą ir 
turėtų būti neatsiejama ES pramonės 
strategijos dalis; atsižvelgdamas į tai, 
ragina Komisiją užtikrinti naujos pramonės 
strategijos ir numatomos atnaujintos 
Europos įgūdžių darbotvarkės tikslų 
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papildomumą;

Or. en

Pakeitimas 123
Loucas Fourlas

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad gebėjimas įdarbinti ir 
išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą yra labai 
svarbu, kad ES pramonė būtų 
konkurencinga; mano, kad švietimas į ateitį 
orientuotuose sektoriuose, įgūdžiai ir 
kompetencija, ypač susiję su profesiniu 
mokymu ir skaitmeniniu raštingumu, yra 
labai svarbūs siekiant spręsti šiuo metu 
įgūdžių trūkumo problemą; mano, kad 
mokymasis visą gyvenimą yra būtina 
sąlyga siekiant užtikrinti sėkmingą ir 
savalaikį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
ir perkvalifikavimą ir turėtų būti 
neatsiejama ES pramonės strategijos dalis; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
užtikrinti naujos pramonės strategijos ir 
numatomos atnaujintos Europos įgūdžių 
darbotvarkės tikslų papildomumą;

4. pabrėžia, kad gebėjimas įdarbinti ir 
išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą yra labai 
svarbu, kad ES pramonė būtų 
konkurencinga; mano, kad švietimas į ateitį 
orientuotuose sektoriuose, įgūdžiai ir 
kompetencija, ypač susiję su profesiniu 
mokymu ir skaitmeniniu raštingumu, yra 
labai svarbūs siekiant spręsti šiuo metu 
įgūdžių trūkumo problemą; mano, kad 
mokymasis visą gyvenimą yra būtina 
sąlyga siekiant užtikrinti sėkmingą ir 
savalaikį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
ir perkvalifikavimą ir turėtų būti 
neatsiejama ES pramonės strategijos dalis; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
užtikrinti naujos pramonės strategijos ir 
numatomos atnaujintos Europos įgūdžių 
darbotvarkės tikslų papildomumą; reikėtų 
išnagrinėti papildomas priemones, 
kuriomis būtų didinama darbo rinkų 
konvergencija;

Or. en

Pakeitimas 124
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad gebėjimas įdarbinti ir 4. pabrėžia, kad gebėjimas įdarbinti ir 
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išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą yra labai 
svarbu, kad ES pramonė būtų 
konkurencinga; mano, kad švietimas į ateitį 
orientuotuose sektoriuose, įgūdžiai ir 
kompetencija, ypač susiję su profesiniu 
mokymu ir skaitmeniniu raštingumu, yra 
labai svarbūs siekiant spręsti šiuo metu 
įgūdžių trūkumo problemą; mano, kad 
mokymasis visą gyvenimą yra būtina 
sąlyga siekiant užtikrinti sėkmingą ir 
savalaikį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
ir perkvalifikavimą ir turėtų būti 
neatsiejama ES pramonės strategijos dalis; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
užtikrinti naujos pramonės strategijos ir 
numatomos atnaujintos Europos įgūdžių 
darbotvarkės tikslų papildomumą;

išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą yra labai 
svarbu, kad ES pramonė būtų 
konkurencinga; mano, kad švietimas į ateitį 
orientuotuose sektoriuose, įgūdžiai ir 
kompetencija, ypač susiję su profesiniu 
mokymu ir skaitmeniniu raštingumu, yra 
labai svarbūs siekiant spręsti šiuo metu 
įgūdžių trūkumo problemą; mano, kad 
individualizuotas mokymasis visą 
gyvenimą yra būtina sąlyga siekiant 
užtikrinti sėkmingą ir savalaikį darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą ir 
turėtų būti neatsiejama ES pramonės 
strategijos dalis; atsižvelgdamas į tai, 
ragina Komisiją užtikrinti naujos pramonės 
strategijos ir numatomos atnaujintos 
Europos įgūdžių darbotvarkės tikslų 
papildomumą;

Or. en

Pakeitimas 125
Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad ekonomikai 
atsigaunant po COVID-19 krizės būtina 
sparčiau pereiti prie žiedinės 
neutralizuoto poveikio klimatui 
ekonomikos ir visuomenės, kuri suteiktų 
naujų galimybių kurti darbo vietas ir 
modernizuoti Europos pramonės sektorių 
steigiant naujas rinkas, o ypač efektyviau 
vartojant energiją, labiau naudojant 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir 
skatinant taikyti naujoviškus modelius, 
pvz., kūrybinį perdirbimą, pakartotinį 
naudojimą ir remontą, įtvirtinant teisę į 
remontą ir kartu prisidedant prie žmonių 
gerovės bei mažinant Europos energijos ir 
išteklių vartojimą, taigi ir sąnaudas;
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Or. en

Pakeitimas 126
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pripažįsta, kad įgūdžių trūkumas 
yra viena didžiausių problemų, su 
kuriomis šiuo metu susiduria įmonės ir 
kurios kelia kliūčių gamybai ir 
ekonomikos augimui; mano, kad 
įmonėms tenka pagrindinis vaidmuo 
skatinant įgūdžių ir gebėjimų ugdymą; 
ragina ES ir valstybes nares skatinti ir 
remti geresnį švietimo įstaigų ir įmonių 
bendradarbiavimą siekiant suteikti naujų 
įgūdžių, būtinų naujoms profesijoms ir 
sektoriams, kurie atsiras perėjus prie 
tvarios, skaitmeninės ir ekologiškos 
ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 127
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad naujos Europos 
pramonės strategijoje reikėtų teikti 
prioritetą Europos verslumo dvasios, 
švietimo visą gyvenimą ir mokymo 
kultūros skatinimui ir konkrečioms 
perkvalifikavimo priemonėms, kuriomis 
būtų siekiama sukurti stiprią ir atsparią 
darbo jėgą; prašo, kad ES pramonės 
strategijoje būtų atsižvelgiama į skirtingus 
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ES regionus ir skirtingas ES valstybių 
narių darbo rinkas siekiant užtikrinti 
nuoseklumą visoje vidaus rinkoje ir 
vienodas užimtumo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 128
Marc Angel

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją pasiūlyti tinkamus 
sprendimus dėl tolesnių sektorių pokyčių, 
kuriems reikia parengti tinkamą 
darbuotojų, kurių darbo vietos turės būti 
panaikintos arba pakeistos robotais, 
perkvalifikavimo programą; taip pat 
pabrėžia, kad siekiant stiprinti bendrąją 
rinką būtina reaguoti į galimas 
visuomenės reakcijas, taip pat plėtoti 
koncepcijas ir idėjas, kurios gali būti 
atsakas į šiuos iššūkius, įskaitant galimus 
darbo vietų, pakeistų robotais, 
apmokestinimo aspektus;

Or. en

Pakeitimas 129
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad jauni pameistriai 
turi greičiau integruotis į darbo rinką 
vykdant aukštos kokybės mokamas 
stažuotes; ragina valstybes nares skatinti 
profesinio rengimo ir mokymo kultūrą 
nuo pat pradinio ugdymo, kurį vykdant 
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būtų vertinamos profesijos, o profesinis 
rengimas ir mokymas taptų pageidautinu 
ir nuspėjamu keliu;

Or. en

Pakeitimas 130
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad visais lygmenimis 
vykdomas socialinis dialogas ir stiprūs 
socialiniai partneriai yra itin svarbūs 
veiksniai siekiant darbuotojams ir 
darbdaviams bendradarbiaujant drauge 
spręsti ekonomikos ir pramonės 
problemas, be kita ko, numatant pokyčius 
ir parengiant bendras strategijas įmonėms 
ir darbuotojams, kad jie galėtų 
atsinaujinti ir sėkmingai valdyti pokyčius;

Or. en

Pakeitimas 131
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
dirbtinio intelekto technologijų plėtros 
kyla didelių su darbo rinkos ateitimi 
susijusių problemų; rekomenduoja 
Komisijai atsižvelgti į šią problemą 
atliekant teisės aktų dėl dirbtinio intelekto 
poveikio vertinimus;

Or. en
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Pakeitimas 132
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad mokymosi veiklos 
prieinamumas atlieka svarbų vaidmenį 
kuriant mokymosi visą gyvenimą kultūrą; 
ragina Europos Komisiją kurti ir skatinti 
teikti galimybių dalyvauti mokymosi visą 
gyvenimą veikloje, kaip antai rengti 
universitetų programas suaugusiems ir 
vyresnio amžiaus žmonėms, steigti viešus 
mokymosi centrus, išduoti mokymosi 
kuponus, rengti viešus atvirus visuotinius 
kursus internetu, skirti daugiau lėšų 
pilietinės visuomenės organizacijoms 
švietimo srityje, karjeros keitimui ir 
skatinti su juo susijusią veiklą;

Or. en

Pakeitimas 133
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad aukštos 
kvalifikacijos ir specializuoti darbuotojai 
yra pagrindiniai inovacijų ir 
konkurencingumo ištekliai; ragina 
Komisiją ir valstybes nares didinti judumą 
vidaus rinkoje pašalinant visas likusias 
kliūtis, užtikrinant įgūdžių ir profesinių 
kvalifikacijų perkeliamumą ir visišką 
pripažinimą bei veiksmingą judžių 
asmenų socialinės apsaugos teisių 
apsaugą ES;
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Or. en

Pakeitimas 134
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina Komisiją glaudžiai 
bendradarbiauti su valstybėmis narėmis 
rengiant ir įgyvendinant Europos etikos ir 
saugos standartus dirbtinio intelekto 
srityje bei užtikrinant, kad jų būtų 
laikomasi; pažymi, kad ES turi potencialo 
tapti pasauline lydere skatinant 
vadovautis socialiai atsakingu požiūriu į 
šią technologiją ir jos naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 135
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina būtinai sudaryti ES 
prognozių grupę, kurią sudarytų 
pramonės, socialinių partnerių ir kitų 
susijusių suinteresuotųjų subjektų 
atstovai, ir kuri, pasitelkdama dirbtinį 
intelektą ir didelių duomenų pajėgumus, 
nustatytų būsimas įgūdžių spragas ir 
trūkumus;

Or. en

Pakeitimas 136
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
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Vedrenne

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. palankiai vertina Europos 
mokymo fondo (ETF) veiklą, visų pirma 
susijusią su profesiniu švietimu, judumo 
skatinimu ir pagalba šalims partnerėms, 
vykdančioms savo pertvarką ir 
kuriančioms žmogiškąjį kapitalą 
pertvarkant švietimo ir mokymo sistemas 
ir darbo rinką; ragina CEDEFOP, 
EUROFOUND, EIVT ir Komisiją 
glaudžiau bendradarbiauti įžvalgų, 
keitimosi informacija ir geriausios 
praktikos klausimais;

Or. en

Pakeitimas 137
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. mano, kad reikia imtis skubių 
veiksmų siekiant patenkinti dabartinį ir 
būsimą kvalifikuotų darbuotojų poreikį; 
ragina ES ir valstybes nares tobulinti ir 
toliau plėtoti politiką, kuria siekiama 
pritraukti trečiųjų šalių mokslininkų, 
labai gabių studentų ir aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų;

Or. en

Pakeitimas 138
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pabrėžia, kad naujojoje pramonės 
strategijoje reikėtų skatinti vienodas 
sąlygas ir sanglaudą ES;

Or. en

Pakeitimas 139
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Radka Maxová

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. ragina Europos Komisiją parengti 
geresnę prognozę, kokie įgūdžiai visuose 
sektoriuose ir pramonėje bus būtini 
siekiant prisitaikyti prie pokyčių, kuriuos 
teks įgyvendinti kuriant naują žaliąją 
ekonomiką, ir ypač – sukurti anglies 
dioksido išmetimo mažinimo scenarijaus 
poveikio užimtumui modelius; ragina 
Europos Komisiją toliau vykdyti 
konsultacijų procesą su visais 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, įskaitant profesinio mokymo 
paslaugų teikėjus, universitetus, 
valstybines įdarbinimo tarnybas, įmones, 
profesines sąjungas, vietos ir regionines 
valdžios institucijas;

Or. en

Pakeitimas 140
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. mano, kad naujoje pramonės 
strategijoje turėtų būti atsižvelgiama į 
MVĮ dydžio, amžiaus ar sektoriaus 
įvairovę; be to, pripažįsta, kad dėl 
žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos kai 
kurioms MVĮ gali kilti sunkumų; ragina 
Komisiją ir valstybes nares teikti didesnę 
paramą išankstinėms investicijoms, kurios 
yra būtinos įgyvendinant žiedinius ir 
ekologiškesnius verslo modelius, ir 
pašalinti bet kokią esamą administracinę 
naštą, su kuria susiduria MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 141
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. ragina į strategiją įtraukti mažiau 
technologiškai pažangių pramonės 
regionų, kurie labai priklauso nuo kietojo 
iškastinio kuro, poreikius, pvz. 
plačiajuosčio interneto aprėptį; pabrėžia, 
kad būtina įtraukti darbo vietų praradimo 
dėl pramonės permainų riziką;

Or. en

Pakeitimas 142
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Nuomonės projektas
4 e dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4e. pabrėžia, kad ES piliečiams ir 
įmonėms visoje ES reikėtų sukurti 
vienodas galimybes pasinaudoti pramonės 
permainų teikiamais privalumais; ragina 
ES ir valstybes nares užtikrinti, kad 
pereinant prie skaitmeninių, 
novatoriškesnių ir tvaresnių pramonės 
šakų būtų skatinamas ekonomikos 
augimas bei gerovė ir neatsirastų 
atskirties ar socialinės ir geografinės 
poliarizacijos atvejų;

Or. en

Pakeitimas 143
Miriam Lexmann

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad pastarojo meto 
pandemija parodė skaitmeninių sprendimų, 
ypač nuotolinio darbo, svarbą ir būtinybę 
Europos lygmeniu nustatyti gaires ir 
taisykles; mano, kad nuotolinis darbas 
sudaro galimybių, pvz., geriau derinti 
profesinį ir asmeninį gyvenimą, mažinti su 
kasdieniu važinėjimu į darbą susijusį 
išmetamo CO2 kiekį ir didinti neįgaliųjų 
įsidarbinimo galimybes; ragina Komisiją 
pasiūlyti teisės aktų sistemą siekiant 
reglamentuoti nuotolinio darbo sąlygas 
visoje ES;

5. mano, kad pastarojo meto 
pandemija parodė skaitmeninių sprendimų, 
ypač nuotolinio darbo, svarbą ir būtinybę 
Europos lygmeniu nustatyti gaires ir 
taisykles; mano, kad nuotolinis darbas 
sudaro galimybių, pvz., geriau derinti 
profesinį ir asmeninį gyvenimą, mažinti su 
kasdieniu važinėjimu į darbą susijusį 
išmetamo CO2 kiekį ir didinti neįgaliųjų, 
mažų vaikų turinčių tėvų arba neoficialiai 
savo priklausomus giminaičius 
slaugančių asmenų įsidarbinimo 
galimybes; ragina Komisiją pasiūlyti teisės 
aktų sistemą siekiant reglamentuoti 
nuotolinio darbo sąlygas visoje ES; vis 
dėlto pabrėžia, kad šioje sistemoje reikia 
daugiau dėmesio skirti mažų vaikų 
turinčių tėvų arba neformalių slaugytojų 
padėčiai, visų pirma – profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyrai, ypač 
jei nuotolinis darbas bus vykdomas ištikus 
kitai krizei, nes per COVID-19 krizę 
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paaiškėjo, kad dėl tokio darbo kilo 
problemų, nes dauguma mokyklų ir 
dienos priežiūros centrų buvo uždaryti, o 
tėvai ir slaugytojai artimieji turėjo derinti 
savo priežiūros pareigas su nuotoliniu 
darbu;

Or. en

Pakeitimas 144
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad pastarojo meto 
pandemija parodė skaitmeninių sprendimų, 
ypač nuotolinio darbo, svarbą ir būtinybę 
Europos lygmeniu nustatyti gaires ir 
taisykles; mano, kad nuotolinis darbas 
sudaro galimybių, pvz., geriau derinti 
profesinį ir asmeninį gyvenimą, mažinti su 
kasdieniu važinėjimu į darbą susijusį 
išmetamo CO2 kiekį ir didinti neįgaliųjų 
įsidarbinimo galimybes; ragina Komisiją 
pasiūlyti teisės aktų sistemą siekiant 
reglamentuoti nuotolinio darbo sąlygas 
visoje ES;

5. primena, kad pastarojo meto 
pandemija pabrėžė skaitmeninių 
sprendimų, ypač nuotolinio darbo, svarbą ir 
būtinybę Europos lygmeniu nustatyti 
bendrąsias taisykles siekiant apsaugoti 
darbuotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą; 
pažymi, kad nuotolinis darbas sudaro 
galimybių, pvz., geriau derinti profesinį ir 
asmeninį gyvenimą, mažinti su kasdieniu 
važinėjimu į darbą susijusį išmetamo CO2 
kiekį ir didinti neįgaliųjų įsidarbinimo 
galimybes, tačiau kartu kyla rizikos, 
susijusios su darbuotojų psichine gerove, 
taip pat bendrų problemų, susijusių su 
socialine, profesine atskirtimi ir atskirti 
skaitmeninių įgūdžių srityje, kuri yra 
ypatingai ryški problema; ragina Komisiją 
pasiūlyti direktyvą dėl deramų darbo ir 
įdarbinimo sąlygų skaitmeninėje 
ekonomikoje;

Or. en

Pakeitimas 145
Marc Botenga, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad pastarojo meto 
pandemija parodė skaitmeninių sprendimų, 
ypač nuotolinio darbo, svarbą ir būtinybę 
Europos lygmeniu nustatyti gaires ir 
taisykles; mano, kad nuotolinis darbas 
sudaro galimybių, pvz., geriau derinti 
profesinį ir asmeninį gyvenimą, mažinti su 
kasdieniu važinėjimu į darbą susijusį 
išmetamo CO2 kiekį ir didinti neįgaliųjų 
įsidarbinimo galimybes; ragina Komisiją 
pasiūlyti teisės aktų sistemą siekiant 
reglamentuoti nuotolinio darbo sąlygas 
visoje ES;

5. mano, kad pastarojo meto 
pandemija parodė skaitmeninių sprendimų, 
ypač nuotolinio darbo, svarbą ir būtinybę 
Europos lygmeniu nustatyti gaires ir 
taisykles; mano, kad nuotolinis darbas 
sudaro ir rizikos, ir galimybių derinti 
profesinį ir asmeninį gyvenimą, mažinti su 
kasdieniu važinėjimu į darbą susijusį 
išmetamo CO2 kiekį ir didinti neįgaliųjų 
įsidarbinimo galimybes; ragina Komisiją 
pasiūlyti teisės aktų sistemą siekiant 
reglamentuoti nuotolinio darbo sąlygas 
visoje ES išlaikant aukščiausius 
užimtumo standartus ir vengiant bet kokio 
kolektyvinių derybų ir socialinių 
partnerių dalyvavimo silpnėjimo;

Or. en

Pakeitimas 146
Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad pastarojo meto 
pandemija parodė skaitmeninių sprendimų, 
ypač nuotolinio darbo, svarbą ir būtinybę 
Europos lygmeniu nustatyti gaires ir 
taisykles; mano, kad nuotolinis darbas 
sudaro galimybių, pvz., geriau derinti 
profesinį ir asmeninį gyvenimą, mažinti su 
kasdieniu važinėjimu į darbą susijusį 
išmetamo CO2 kiekį ir didinti neįgaliųjų 
įsidarbinimo galimybes; ragina Komisiją 
pasiūlyti teisės aktų sistemą siekiant 
reglamentuoti nuotolinio darbo sąlygas 
visoje ES;

5. mano, kad pastarojo meto 
pandemija parodė ir labiau pabrėžė 
aplinkai nekenkiančių skaitmeninių 
sprendimų finansavimo, ypač tokių, kaip 
nuotolinis darbas, svarbą ir būtinybę 
Europos lygmeniu nustatyti gaires ir 
taisykles; mano, kad nuotolinis darbas 
sudaro galimybių, pvz., geriau derinti 
profesinį ir asmeninį gyvenimą, mažinti su 
kasdieniu važinėjimu į darbą susijusį 
išmetamo CO2 kiekį ir didinti neįgaliųjų ir 
jaunuolių bei atokiose vietovėse 
gyvenančių asmenų įsidarbinimo 
galimybes; ragina Komisiją pasiūlyti teisės 
aktų sistemą siekiant reglamentuoti 
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nuotolinio darbo sąlygas visoje ES;

Or. en

Pakeitimas 147
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad pastarojo meto 
pandemija parodė skaitmeninių sprendimų, 
ypač nuotolinio darbo, svarbą ir būtinybę 
Europos lygmeniu nustatyti gaires ir 
taisykles; mano, kad nuotolinis darbas 
sudaro galimybių, pvz., geriau derinti 
profesinį ir asmeninį gyvenimą, mažinti su 
kasdieniu važinėjimu į darbą susijusį 
išmetamo CO2 kiekį ir didinti neįgaliųjų 
įsidarbinimo galimybes; ragina Komisiją 
pasiūlyti teisės aktų sistemą siekiant 
reglamentuoti nuotolinio darbo sąlygas 
visoje ES;

5. mano, kad pastarojo meto 
pandemija parodė skaitmeninių sprendimų, 
ypač nuotolinio darbo, svarbą ir būtinybę 
Europos lygmeniu nustatyti gaires; mano, 
kad nuotolinis darbas sudaro galimybių, 
pvz., geriau derinti profesinį ir asmeninį 
gyvenimą, mažinti su kasdieniu važinėjimu 
į darbą susijusį išmetamo CO2 kiekį ir 
didinti neįgaliųjų įsidarbinimo galimybes;

Or. en

Pakeitimas 148
Sara Skyttedal

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad pastarojo meto 
pandemija parodė skaitmeninių sprendimų, 
ypač nuotolinio darbo, svarbą ir būtinybę 
Europos lygmeniu nustatyti gaires ir 
taisykles; mano, kad nuotolinis darbas 
sudaro galimybių, pvz., geriau derinti 
profesinį ir asmeninį gyvenimą, mažinti su 
kasdieniu važinėjimu į darbą susijusį 
išmetamo CO2 kiekį ir didinti neįgaliųjų 

5. mano, kad pastarojo meto 
pandemija parodė skaitmeninių sprendimų, 
ypač nuotolinio darbo, svarbą ir būtinybę 
Europos lygmeniu nustatyti gaires; mano, 
kad nuotolinis darbas sudaro galimybių, 
pvz., geriau derinti profesinį ir asmeninį 
gyvenimą, mažinti su kasdieniu važinėjimu 
į darbą susijusį išmetamo CO2 kiekį ir 
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įsidarbinimo galimybes; ragina Komisiją 
pasiūlyti teisės aktų sistemą siekiant 
reglamentuoti nuotolinio darbo sąlygas 
visoje ES;

didinti neįgaliųjų įsidarbinimo galimybes;

Or. en

Pakeitimas 149
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad pastarojo meto 
pandemija parodė skaitmeninių sprendimų, 
ypač nuotolinio darbo, svarbą ir būtinybę 
Europos lygmeniu nustatyti gaires ir 
taisykles; mano, kad nuotolinis darbas 
sudaro galimybių, pvz., geriau derinti 
profesinį ir asmeninį gyvenimą, mažinti su 
kasdieniu važinėjimu į darbą susijusį 
išmetamo CO2 kiekį ir didinti neįgaliųjų 
įsidarbinimo galimybes; ragina Komisiją 
pasiūlyti teisės aktų sistemą siekiant 
reglamentuoti nuotolinio darbo sąlygas 
visoje ES;

5. mano, kad pastarojo meto 
pandemija parodė skaitmeninių sprendimų, 
ypač nuotolinio darbo, svarbą ir būtinybę 
Europos lygmeniu nustatyti gaires ir 
taisykles; mano, kad nuotolinis darbas 
sudaro galimybių, pvz., geriau derinti 
profesinį ir asmeninį gyvenimą, mažinti su 
kasdieniu važinėjimu į darbą susijusį 
išmetamo CO2 kiekį ir didinti neįgaliųjų 
įsidarbinimo galimybes;

Or. en

Pakeitimas 150
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad pastarojo meto 
pandemija parodė skaitmeninių sprendimų, 
ypač nuotolinio darbo, svarbą ir būtinybę 
Europos lygmeniu nustatyti gaires ir 
taisykles; mano, kad nuotolinis darbas 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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sudaro galimybių, pvz., geriau derinti 
profesinį ir asmeninį gyvenimą, mažinti su 
kasdieniu važinėjimu į darbą susijusį 
išmetamo CO2 kiekį ir didinti neįgaliųjų 
įsidarbinimo galimybes; ragina Komisiją 
pasiūlyti teisės aktų sistemą siekiant 
reglamentuoti nuotolinio darbo sąlygas 
visoje ES;

Or. en

Pakeitimas 151
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Nuomonės projektas
5 dalies pirma pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

pabrėžia, kad investicijos į darbuotojų 
saugą ir sveikatą padeda užkirsti kelią su 
darbu susijusioms ligoms, nelaimingiems 
atsitikimams ir žalingam fiziniam bei 
psichologiniam ir socialiniam krūviui, 
taip pat daro apčiuopiamą teigiamą 
poveikį ekonomikai, nes jomis 
prisidedama prie geresnių veiklos 
rezultatų ir tvarios profesinės karjeros; 
primena, kad, pasak Europos Komisijos, 
už vieną darbuotojų saugai ir sveikatai 
išleidžiamą eurą gaunama bent dviejų 
eurų grąža; pabrėžia, kad darbuotojų 
saugai ir sveikatai reikėtų teikti prioritetą 
ir įgyvendinant naują Europos pramonės 
strategiją;

Or. en

Pakeitimas 152
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Europos Komisiją pateikti 
pasiūlymą dėl plataus užmojo Europos 
skaitmeninio švietimo veiksmų plano 
atnaujinimo, kurį įgyvendinant būtų 
demokratizuotas nuotolinis mokymasis ir 
kuris apimtų mokymąsi visą gyvenimą ir 
neformalųjį švietimą, užtikrintų geresnį 
finansavimą, kad skaitmeniniai įgūdžiai 
taptų absoliučiu prioritetu, ir sustiprintų 
valstybių narių bendradarbiavimą; ragina 
Europos Komisiją išnagrinėti didžiulį 
nuotolinio darbo ir nuotolinio mokymosi 
vaidmenį ir potencialą viešajame ir 
privačiajame sektoriuose, nieko 
nepaliekant nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 153
Lukas Mandl

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad klimato politiką 
reikėtų įgyvendinti taip, kad būtų 
remiamos naujos technologijos, 
investicijos ir inovacijos, taigi ir darbo 
vietų kūrimas; pabrėžia, kad, nors 
ekologiška pertvarka gali padėti kurti 
naujas žaliąsias darbo vietas, bet kokį 
Europos pramonės priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo planą reikia 
įgyvendinti naudojantis PPO standartus 
atitinkančiu pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmu, kuris papildytų 
esamas anglies dioksido nutekėjimo 
priemones;

Or. en
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Pakeitimas 154
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina valstybes nares užtikrinti, 
kad būtų įgyvendinamos prevencinio 
restruktūrizavimo sistemos ir antrosios 
galimybės sistemos siekiant, kad 
finansinių sunkumų patiriantys sąžiningi 
skolininkai galėtų atkurti savo 
gyvybingumą, išvengti nemokumo ir 
neatgrasyti jų nuo bandymo išmėginti 
naujas idėjas;

Or. en

Pakeitimas 155
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad lyčių pusiausvyra bei 
vyrų ir moterų lygybės užtikrinimas turi 
būti pagrindiniai ES pramonės strategijos 
principai; ragina Komisiją įtraukti lyčių 
aspektą į savo pramonės politikos 
strategiją, visų pirma į priemones, skirtas 
skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai, ir 
skatinti moteris dalyvauti skaitmeninio 
verslumo, gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos bei IRT švietimo 
ir užimtumo srityse, kad būtų išvengta 
atotrūkio tarp lyčių pramonės ir 
skaitmeninių įgūdžių srityse;

6. pabrėžia, kad vyrų ir moterų lygybė 
turi būti pagrindinis ES pramonės 
strategijos principas; ragina Komisiją 
skatinti moteris dalyvauti skaitmeninio 
verslumo, gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos bei IRT švietimo 
ir užimtumo srityse;

Or. en
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Pakeitimas 156
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad lyčių pusiausvyra bei 
vyrų ir moterų lygybės užtikrinimas turi 
būti pagrindiniai ES pramonės strategijos 
principai; ragina Komisiją įtraukti lyčių 
aspektą į savo pramonės politikos 
strategiją, visų pirma į priemones, skirtas 
skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai, ir 
skatinti moteris dalyvauti skaitmeninio 
verslumo, gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos bei IRT švietimo 
ir užimtumo srityse, kad būtų išvengta 
atotrūkio tarp lyčių pramonės ir 
skaitmeninių įgūdžių srityse;

6. pabrėžia, kad lyčių pusiausvyra bei 
vyrų ir moterų lygybės užtikrinimas turi 
būti pagrindiniai ES pramonės strategijos 
principai; ragina Komisiją įtraukti lyčių 
aspektą į savo pramonės politikos 
strategiją, visų pirma į priemones, skirtas 
skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai, ir 
skatinti moteris dalyvauti skaitmeninio 
verslumo, gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos bei IRT švietimo 
ir užimtumo srityse, kad būtų įveiktas 
atotrūkis tarp lyčių pramonės ir 
skaitmeninių įgūdžių srityse; ragina 
valstybes nares siekiant padidinti 
vadovaujamas pareigas einančių moterų 
dalį pagaliau nebeblokuoti jau 2012 m. 
pasiūlytos Moterų įmonių valdybose 
direktyvos;

Or. en

Pakeitimas 157
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad lyčių pusiausvyra bei 
vyrų ir moterų lygybės užtikrinimas turi 
būti pagrindiniai ES pramonės strategijos 
principai; ragina Komisiją įtraukti lyčių 
aspektą į savo pramonės politikos 
strategiją, visų pirma į priemones, skirtas 
skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai, ir 

6. pabrėžia, kad lyčių pusiausvyra bei 
vyrų ir moterų lygybės užtikrinimas turi 
būti pagrindiniai naujos pramonės 
strategijos principai; ragina valstybes nares 
skatinti moteris dalyvauti skaitmeninio 
verslumo, gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos bei IRT švietimo 
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skatinti moteris dalyvauti skaitmeninio 
verslumo, gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos bei IRT švietimo 
ir užimtumo srityse, kad būtų išvengta 
atotrūkio tarp lyčių pramonės ir 
skaitmeninių įgūdžių srityse;

ir užimtumo srityse, kad būtų išvengta 
atotrūkio tarp lyčių pramonės ir 
skaitmeninių įgūdžių srityse;

Or. en

Pakeitimas 158
Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad lyčių pusiausvyra bei 
vyrų ir moterų lygybės užtikrinimas turi 
būti pagrindiniai ES pramonės strategijos 
principai; ragina Komisiją įtraukti lyčių 
aspektą į savo pramonės politikos 
strategiją, visų pirma į priemones, skirtas 
skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai, ir 
skatinti moteris dalyvauti skaitmeninio 
verslumo, gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos bei IRT švietimo 
ir užimtumo srityse, kad būtų išvengta 
atotrūkio tarp lyčių pramonės ir 
skaitmeninių įgūdžių srityse;

6. pabrėžia, kad lyčių pusiausvyra, 
moterų padėties darbo rinkoje gerinimas 
bei vyrų ir moterų lygybės užtikrinimas 
turi būti pagrindiniai ES pramonės 
strategijos principai; ragina Komisiją 
įtraukti lyčių aspektą į savo pramonės 
politikos strategiją, visų pirma į priemones, 
skirtas skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai, ir 
didinti moterų dalyvavimą skaitmeninio 
verslumo, gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos bei IRT švietimo 
ir užimtumo srityse, kad būtų išvengta 
atotrūkio tarp lyčių pramonės ir 
skaitmeninių įgūdžių srityse;

Or. en

Pakeitimas 159
Sara Skyttedal

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad lyčių pusiausvyra bei 
vyrų ir moterų lygybės užtikrinimas turi 
būti pagrindiniai ES pramonės strategijos 

6. pabrėžia, kad formuojant ES 
pramonės strategiją būtina atsižvelgti į 
lyčių pusiausvyrą bei vyrų ir moterų 
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principai; ragina Komisiją įtraukti lyčių 
aspektą į savo pramonės politikos 
strategiją, visų pirma į priemones, skirtas 
skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai, ir 
skatinti moteris dalyvauti skaitmeninio 
verslumo, gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos bei IRT švietimo 
ir užimtumo srityse, kad būtų išvengta 
atotrūkio tarp lyčių pramonės ir 
skaitmeninių įgūdžių srityse;

lygybę; ragina Komisiją įtraukti lyčių 
aspektą į savo pramonės politikos 
strategiją, visų pirma į priemones, skirtas 
skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai, ir 
skatinti moteris dalyvauti skaitmeninio 
verslumo, gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos bei IRT švietimo 
ir užimtumo srityse, kad būtų išvengta 
atotrūkio tarp lyčių pramonės ir 
skaitmeninių įgūdžių srityse;

Or. en

Pakeitimas 160
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad lyčių pusiausvyra bei 
vyrų ir moterų lygybės užtikrinimas turi 
būti pagrindiniai ES pramonės strategijos 
principai; ragina Komisiją įtraukti lyčių 
aspektą į savo pramonės politikos 
strategiją, visų pirma į priemones, skirtas 
skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai, ir 
skatinti moteris dalyvauti skaitmeninio 
verslumo, gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos bei IRT švietimo 
ir užimtumo srityse, kad būtų išvengta 
atotrūkio tarp lyčių pramonės ir 
skaitmeninių įgūdžių srityse;

6. pabrėžia, kad lyčių pusiausvyra bei 
vyrų ir moterų lygybės užtikrinimas turi 
būti pagrindiniai ES pramonės strategijos 
principai; ragina Komisiją skirti dėmesį 
skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai ir skatinti 
moteris dalyvauti skaitmeninio verslumo, 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos bei IRT švietimo ir užimtumo 
srityse, kad būtų išvengta atotrūkio tarp 
lyčių pramonės ir skaitmeninių įgūdžių 
srityse, atsižvelgiant į tai, kad yra daugiau 
moterų nei vyrų, įgijusių bent jau vidurinį 
išsilavinimą;

Or. en

Pakeitimas 161
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad lyčių pusiausvyra bei 
vyrų ir moterų lygybės užtikrinimas turi 
būti pagrindiniai ES pramonės strategijos 
principai; ragina Komisiją įtraukti lyčių 
aspektą į savo pramonės politikos 
strategiją, visų pirma į priemones, skirtas 
skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai, ir 
skatinti moteris dalyvauti skaitmeninio 
verslumo, gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos bei IRT švietimo 
ir užimtumo srityse, kad būtų išvengta 
atotrūkio tarp lyčių pramonės ir 
skaitmeninių įgūdžių srityse;

6. pabrėžia, kad lyčių pusiausvyra bei 
vyrų ir moterų lygybės užtikrinimas turi 
būti pagrindiniai ES pramonės strategijos 
principai; ragina Komisiją įtraukti lyčių 
aspektą į savo pramonės politikos 
strategiją, visų pirma į ragina Komisiją 
įtraukti lyčių aspektą į savo pramonės 
politikos strategiją, visų pirma į priemones, 
skirtas skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai, ir 
skatinti moteris dalyvauti skaitmeninės 
ekonomikos, gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos bei IRT švietimo 
ir užimtumo srityse, kad būtų panaikintas 
bet koks atotrūkis tarp lyčių pramonės ir 
skaitmeninių įgūdžių srityse;

Or. en

Pakeitimas 162
Lukas Mandl

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad lyčių pusiausvyra bei 
vyrų ir moterų lygybės užtikrinimas turi 
būti pagrindiniai ES pramonės strategijos 
principai; ragina Komisiją įtraukti lyčių 
aspektą į savo pramonės politikos 
strategiją, visų pirma į priemones, skirtas 
skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai, ir 
skatinti moteris dalyvauti skaitmeninio 
verslumo, gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos bei IRT švietimo 
ir užimtumo srityse, kad būtų išvengta 
atotrūkio tarp lyčių pramonės ir 
skaitmeninių įgūdžių srityse;

6. pabrėžia, kad lyčių pusiausvyra bei 
vyrų ir moterų lygybės užtikrinimas turi 
būti pagrindiniai ES pramonės strategijos 
principai; ragina Komisiją įtraukti lyčių 
aspektą į savo pramonės politikos 
strategiją, visų pirma į priemones, skirtas 
skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai, 
skatinant moteris dalyvauti skaitmeninio 
verslumo, gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos bei IRT švietimo 
ir užimtumo srityse, kad būtų išvengta 
atotrūkio tarp lyčių pramonės ir 
skaitmeninių įgūdžių srityse;

Or. en
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Pakeitimas 163
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad lyčių pusiausvyra bei 
vyrų ir moterų lygybės užtikrinimas turi 
būti pagrindiniai ES pramonės strategijos 
principai; ragina Komisiją įtraukti lyčių 
aspektą į savo pramonės politikos 
strategiją, visų pirma į priemones, skirtas 
skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai, ir 
skatinti moteris dalyvauti skaitmeninio 
verslumo, gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos bei IRT švietimo 
ir užimtumo srityse, kad būtų išvengta 
atotrūkio tarp lyčių pramonės ir 
skaitmeninių įgūdžių srityse;

6. pabrėžia, kad lyčių pusiausvyra bei 
vyrų ir moterų lygybės užtikrinimas yra 
vienas pagrindinių ES pramonės 
strategijos principų; ragina Komisiją 
įtraukti lyčių aspektą į savo pramonės 
politikos strategiją, visų pirma į priemones, 
skirtas skaitmeninei ir žaliajai pertvarkai, ir 
skatinti moteris dalyvauti skaitmeninio 
verslumo, gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos bei IRT švietimo 
ir užimtumo srityse, kad būtų išvengta 
atotrūkio tarp lyčių pramonės ir 
skaitmeninių įgūdžių srityse;

Or. en

Pakeitimas 164
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei

Nuomonės projektas
6 dalies pirma pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

ragina Sąjungą, valstybes nares ir 
socialinius partnerius pramonės 
sektoriuje panaikinti bet kokią 
diskriminaciją dėl amžiaus ar lyties darbo 
užmokesčio ir, laikantis nacionalinės 
teisės nuostatų ir vadovaujantis praktika, 
užtikrinti, kad visi darbuotojai turėtų teisę 
gauti tinkamą ir teisingą darbo užmokestį 
pagal kolektyvines sutartis arba deramą 
įstatymais nustatytą minimalų darbo 
užmokestį, atsižvelgiant į jų teigiamą 
poveikį konkurencingumui, darbo vietų 
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kūrimui ir dirbančiųjų skurdui;

Or. en

Pakeitimas 165
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
strategijoje po 2020 m. būtų nagrinėjama ir 
skatinama neįgaliųjų įtrauktis pramonės 
sektoriuose ir darbo vietose, siekiant kovoti 
su diskriminacija ir užtikrinti prieinamumą 
šalinant fizines, skaitmenines ir socialines 
kliūtis;

7. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
strategijoje po 2020 m. būtų nagrinėjama ir 
skatinama neįgaliųjų įtrauktis pramonės 
sektoriuose ir darbo vietose, siekiant kovoti 
su diskriminacija ir užtikrinti prieinamumą 
šalinant fizines, skaitmenines ir socialines 
kliūtis ir remiantis skaitmeninėmis 
pagalbinėmis technologijomis;

Or. en

Pakeitimas 166
Kim Van Sparrentak

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
strategijoje po 2020 m. būtų nagrinėjama ir 
skatinama neįgaliųjų įtrauktis pramonės 
sektoriuose ir darbo vietose, siekiant 
kovoti su diskriminacija ir užtikrinti 
prieinamumą šalinant fizines, skaitmenines 
ir socialines kliūtis;

7. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
strategijoje po 2020 m. būtų nagrinėjama ir 
skatinama neįgaliųjų įtrauktis pramonės 
sektoriuose, darbo vietose ir visoje 
visuomenėje, siekiant kovoti su 
diskriminacija ir užtikrinti prieinamumą 
šalinant fizines, skaitmenines ir socialines 
kliūtis;

Or. en
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Pakeitimas 167
José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
strategijoje po 2020 m. būtų nagrinėjama ir 
skatinama neįgaliųjų įtrauktis pramonės 
sektoriuose ir darbo vietose, siekiant kovoti 
su diskriminacija ir užtikrinti prieinamumą 
šalinant fizines, skaitmenines ir socialines 
kliūtis;

7. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
strategijoje po 2020 m. būtų nagrinėjama ir 
skatinama neįgaliųjų įtrauktis pramonės 
sektoriuose ir darbo vietose, siekiant kovoti 
su diskriminacija, skatinti solidarumą ir 
užtikrinti prieinamumą šalinant fizines, 
skaitmenines ir socialines kliūtis;

Or. en

Pakeitimas 168
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella 
Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
strategijoje po 2020 m. būtų nagrinėjama ir 
skatinama neįgaliųjų įtrauktis pramonės 
sektoriuose ir darbo vietose, siekiant 
kovoti su diskriminacija ir užtikrinti 
prieinamumą šalinant fizines, skaitmenines 
ir socialines kliūtis;

7. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
strategijoje dėl Europos po 2020 m. būtų 
nagrinėjama ir skatinama neįgaliųjų 
įtrauktis pramonės sektoriuose ir darbo 
vietose, siekiant kovoti su diskriminacija ir 
užtikrinti prieinamumą šalinant fizines, 
skaitmenines ir socialines kliūtis;

Or. en

Pakeitimas 169
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
strategijoje po 2020 m. būtų nagrinėjama ir 
skatinama neįgaliųjų įtrauktis pramonės 
sektoriuose ir darbo vietose, siekiant kovoti 
su diskriminacija ir užtikrinti prieinamumą 
šalinant fizines, skaitmenines ir socialines 
kliūtis;

7. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
strategijoje po 2020 m. būtų nagrinėjama ir 
skatinama neįgaliųjų įtrauktis pramonės 
sektoriuose ir darbo vietose, siekiant kovoti 
su diskriminacija ir užtikrinti prieinamumą 
šalinant fizines, skaitmenines ir socialines 
ir švietimo kliūtis;

Or. en

Pakeitimas 170
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, 
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn 
Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Nuomonės projektas
7 dalies pirma pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

pabrėžia, kad Sąjunga ir valstybės narės 
turi vieningai stiprinti Europos pramonės 
pozicijas pasaulyje, sukurdamos plataus 
masto konkurencingą pramoninę bazę, 
kuri atitiktų 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslą; pabrėžia, kad 
kokybiškų darbo vietų kūrimas, socialinė 
apsauga, tinkamai veikiančios viešosios 
paslaugos ir teisinė valstybė šiame 
kontekste atlieka svarbų vaidmenį 
klestinčioje pramonės veikloje;

Or. en

Pakeitimas 171
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad vietos valdžios 
institucijoms tenka atsakomybė socialinės 
apsaugos srityje ir pakartoja, kad 
pereinamuoju laikotarpiu jos praranda 
didelę savo pajamų dalį; ragina valstybes 
nares remti didesnį socialinės apsaugos 
priemonių paketą, įskaitant garantuotas 
minimalias pajamas, bedarbio pašalpas, 
šeimos paramos pašalpą, pašalpą 
šildymui, socialinę pašalpą pensininkams, 
stipendijas studentams, stažuočių 
apmokėjimą ir pagalbą neįgaliesiems; 
ragina Europos Komisiją per ESF +, TPF 
ir kitus subjektus užtikrinti pakankamą 
finansavimą ir veiksmingą mechanizmą;

Or. en

Pakeitimas 172
Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando 
Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Sąjungą ir valstybes nares 
vykdant Europos pramonės politiką 
užtikrinti, kad finansinė parama ir 
subsidijos būtų teikiamos tik įmonėms, 
kurios laikosi galiojančių kolektyvinių 
sutarčių; be to, pabrėžia, kad 
neatidėliotiną pagalbą po krizės, pvz., 
COVID-19 krizės, reikėtų teikti tik 
įmonėms, kurios nesuperka akcijų, 
nemoka dividendų akcininkams, neskiria 
premijų vadovams ir nėra registruotos 
mokesčių rojuose;

Or. en



AM\1207099LT.docx 89/90 PE653.758v01-00

LT

Pakeitimas 173
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad į ES pramonės 
strategiją reikia įtraukti tvirtą socialinį 
komponentą ir sąžiningą pramonės 
skaitmeninimą. Įgyvendinant naują 
pramonės strategiją reikėtų užtikrinti 
tinkamą paramą kokybiškai darbo 
aplinkai, geroms darbo sąlygoms ir 
deramam darbui. Todėl reikia imtis 
priemonių, kuriomis šiuo pertvarkos 
procesu būtų tinkamai remiami 
darbuotojai, daugiausia dėmesio skiriant 
įsidarbinimo galimybėms ir gerovei. Šiuo 
tikslu reikia skirti investicijų ne tik į 
technologijomis grindžiamas inovacijas, 
bet ir į socialinį dialogą, orientuotą į 
žmogų, ir į socialines inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 174
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
atidžiau tikrinti tiesiogines užsienio 
investicijas siekiant užkirsti kelią 
priešiškam trečiųjų šalių įmonių 
vykdomam perėmimui, dėl kurio galėtų 
kilti grėsmė darbo rinkoms;

Or. en
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