
AM\1207099SL.docx PE653.758v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

2020/2076(INI)

17.6.2020

PREDLOGI SPREMEMB
1–174
Osnutek mnenja
Jordi Cañas
(PE652.607v01-00)

Nova industrijska strategija za Evropo
(2020/2076(INI))



PE653.758v01-00 2/89 AM\1207099SL.docx

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1207099SL.docx 3/89 PE653.758v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker industrija EU zaposluje 
približno 35 milijonov ljudi in predstavlja 
več kot 80 % izvoza; ker so ženske še 
vedno premalo zastopane v vseh 
industrijskih sektorjih, poklicih in ravneh 
upravljanja;

A. ker industrija EU zaposluje 
približno 35 milijonov ljudi in predstavlja 
več kot 80 % izvoza; ker so ženske še 
vedno premalo zastopane v vseh 
industrijskih sektorjih, poklicih in ravneh 
upravljanja, čeprav so po podatkih 
Eurostata o izobrazbi krovni cilj strategije 
Evropa 2020 dosegle že leta 2013, ko je bil 
delež žensk z zaključeno terciarno 
izobrazbo 40,1 %, in je bil leta 2019 v 
starostni skupini 20–24 let delež žensk z 
zaključeno najmanj višjo sekundarno 
izobrazbo 86,2 %, delež moških pa samo 
81 %;

Or. en

Predlog spremembe 2
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis 
(Constantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker industrija EU zaposluje 
približno 35 milijonov ljudi in predstavlja 
več kot 80 % izvoza; ker so ženske še 
vedno premalo zastopane v vseh 
industrijskih sektorjih, poklicih in ravneh 
upravljanja;

A. ker Evropa potrebuje socialno 
učinkovito in okoljsko trajnostno 
industrijsko strategijo, ki bo dajala 
prednost enakovrednemu razvoju; ker 
industrija EU zaposluje približno 35 
milijonov ljudi in predstavlja več kot 80 % 
izvoza; ker so ženske še vedno premalo 
zastopane v vseh industrijskih sektorjih, 
poklicih in ravneh upravljanja;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker industrija EU zaposluje 
približno 35 milijonov ljudi in predstavlja 
več kot 80 % izvoza; ker so ženske še 
vedno premalo zastopane v vseh 
industrijskih sektorjih, poklicih in ravneh 
upravljanja;

A. ker industrija EU zaposluje 
približno 35 milijonov ljudi, ustvarja več 
milijonov z industrijo povezanih delovnih 
mest in predstavlja več kot 80 % izvoza ter 
ima vodilno vlogo pri izvajanju 
neposrednih tujih naložb; ker so ženske še 
vedno premalo zastopane v vseh 
industrijskih sektorjih, poklicih in ravneh 
upravljanja;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker industrija EU zaposluje 
približno 35 milijonov ljudi in predstavlja 
več kot 80 % izvoza; ker so ženske še 
vedno premalo zastopane v vseh 
industrijskih sektorjih, poklicih in ravneh 
upravljanja;

A. ker industrija EU zaposluje 
približno 35 milijonov ljudi in predstavlja 
več kot 80 % izvoza; ker so ženske še 
vedno premalo zastopane v vseh 
industrijskih sektorjih, poklicih in ravneh 
upravljanja ter pogosteje zaposlene v 
industrijskih sektorjih z manjšo dodano 
vrednostjo ali podsektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 5
Loucas Fourlas
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker industrija EU zaposluje 
približno 35 milijonov ljudi in predstavlja 
več kot 80 % izvoza; ker so ženske še 
vedno premalo zastopane v vseh 
industrijskih sektorjih, poklicih in ravneh 
upravljanja;

A. ker industrija EU zaposluje 
približno 35 milijonov ljudi in predstavlja 
več kot 80 % izvoza; ker so ženske in 
invalidi še vedno premalo zastopani v vseh 
industrijskih sektorjih, poklicih in ravneh 
upravljanja; ker še ni dosežena optimalna 
družbena mobilnost;

Or. en

Predlog spremembe 6
Kim Van Sparrentak

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker industrija EU zaposluje 
približno 35 milijonov ljudi in predstavlja 
več kot 80 % izvoza; ker so ženske še 
vedno premalo zastopane v vseh 
industrijskih sektorjih, poklicih in ravneh 
upravljanja;

A. ker industrija EU zaposluje 
približno 35 milijonov ljudi in predstavlja 
več kot 80 % izvoza; ker ima industrija 
EU zelo velik okoljski odtis; ker so ženske 
še vedno premalo zastopane v vseh 
industrijskih sektorjih, poklicih in ravneh 
upravljanja;

Or. en

Predlog spremembe 7
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker industrija EU zaposluje 
približno 35 milijonov ljudi in predstavlja 
več kot 80 % izvoza; ker so ženske še 
vedno premalo zastopane v vseh 

A. ker industrija EU zaposluje 
približno 35 milijonov ljudi in predstavlja 
več kot 80 % izvoza; ker je delež žensk v 
vseh industrijskih sektorjih manjši od 
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industrijskih sektorjih, poklicih in ravneh 
upravljanja;

deleža moških, od izobraževanja in 
usposabljanja do poklicev in ravni 
upravljanja;

Or. en

Predlog spremembe 8
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker industrija EU zaposluje 
približno 35 milijonov ljudi in predstavlja 
več kot 80 % izvoza; ker so ženske še 
vedno premalo zastopane v vseh 
industrijskih sektorjih, poklicih in ravneh 
upravljanja;

A. ker industrija EU zaposluje 
približno 35 milijonov ljudi in predstavlja 
več kot 80 % izvoza; ker so ženske in 
invalidi še vedno premalo zastopani v vseh 
industrijskih sektorjih, poklicih in ravneh 
upravljanja;

Or. en

Predlog spremembe 9
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker so ambiciozni trgovinski 
sporazumi osnovni pogoj za ustvarjanje 
delovnih mest v EU; ker bi kriza zaradi 
COVID-19 lahko privedla do večjega 
gospodarskega nacionalizma in 
protekcionizma ter je izziv, ki ga 
predstavljajo na pravilih temelječa prosta 
trgovina in globalne vrednostne verige, še 
večji zaradi ponovne nacionalizacije 
proizvodnje, ki prekinja globalne dobavne 
verige, kar predstavlja grožnjo za 
evropsko konkurenčnost in kakovostna 
delovna mesta; ker se v ta namen poziva 
deležnike, naj diverzificirajo dobavne 
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verige, da bi zmanjšali ranljivost;

Or. en

Predlog spremembe 10
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker MSP predstavljajo več kot 
99 % vseh evropskih podjetij, a jih je 
digitalne tehnologije v svoje poslovanje 
vključilo samo 17 % uspešno; ker 70 % 
podjetij poroča, da dostop do talentov 
pomeni oviro za nove naložbe po EU;

Or. en

Predlog spremembe 11
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker ima Evropa več stoletij stare 
industrijske tradicije in je zato zrela za 
učinkovit dvojni prehod na podlagi 
vrednot socialne ekonomije in vrednot 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 12
Kim Van Sparrentak

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker mora biti industrijska strategija 
EU sredstvo za ustvarjanje novih in boljših 
delovnih mest in ker mora oblikovati 
vključujoč in uravnotežen trga dela ter 
spremljati prehod na digitalno in ogljično 
nevtralno industrijo;

B. ker mora biti nova industrijska 
strategija EU v vseh sektorjih in podjetjih 
odziv na družbene in okoljske izzive, kot 
so brezposelnost, staranje, mobilnost, 
podnebne spremembe in biotska 
raznovrstnost, za ustvarjanje novih bolj 
zelenih in dostojnih delovnih mest in ker 
mora oblikovati vključujoč in uravnotežen 
trga dela, ki bo spremljal pošten in 
pravičen prehod na krožno in podnebno 
nevtralno gospodarstvo do leta 2040, ki bo 
v celoti temeljilo na energiji iz obnovljivih 
virov ter bo zelo gospodarno z viri in 
energetsko učinkovito;

Or. en

Predlog spremembe 13
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker mora biti industrijska strategija 
EU sredstvo za ustvarjanje novih in boljših 
delovnih mest in ker mora oblikovati 
vključujoč in uravnotežen trga dela ter 
spremljati prehod na digitalno in ogljično 
nevtralno industrijo;

B. ker mora biti industrijska strategija 
EU sredstvo za ustvarjanje novih in boljših 
delovnih mest in ker mora oblikovati 
vključujoč in uravnotežen trga dela ter 
spremljati dvojni prehod na digitalno in 
ogljično nevtralno industrijo; ker bi moralo 
izvajanje zelenega dogovora in digitalne 
strategije spodbuditi trajnostno rast za 
bolj zeleno in bolj krožno industrijo ter 
ustvariti nove zaposlitvene možnosti;

Or. en

Predlog spremembe 14
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis 
(Constantinos Arvanitis)
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker mora biti industrijska strategija 
EU sredstvo za ustvarjanje novih in 
boljših delovnih mest in ker mora 
oblikovati vključujoč in uravnotežen trga 
dela ter spremljati prehod na digitalno in 
ogljično nevtralno industrijo;

B. ker mora industrijska strategija EU 
zagotavljati kakovostna delovna mesta in 
ker mora oblikovati vključujoč in 
uravnotežen trga dela, ki koristi ljudem, ter 
spremljati prehod na digitalno in ogljično 
nevtralno industrijo; ker mora industrijska 
strategija EU spodbujati socialno kohezijo 
in s tem prispevati k boju proti socialnemu 
dampingu;

Or. en

Predlog spremembe 15
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker mora biti industrijska strategija 
EU sredstvo za ustvarjanje novih in boljših 
delovnih mest in ker mora oblikovati 
vključujoč in uravnotežen trga dela ter 
spremljati prehod na digitalno in ogljično 
nevtralno industrijo;

B. ker bi morala industrijska strategija 
EU okrepiti vlogo MSP kot hrbtenice 
evropskega gospodarstva; ker mora biti ta 
strategija sredstvo za ustvarjanje novih in 
boljših delovnih mest in ker mora 
oblikovati vključujoč in uravnotežen trga 
dela ter spremljati prehod na digitalno in 
ogljično nevtralno industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 16
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker mora biti industrijska strategija B. ker mora biti industrijska strategija 
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EU sredstvo za ustvarjanje novih in boljših 
delovnih mest in ker mora oblikovati 
vključujoč in uravnotežen trga dela ter 
spremljati prehod na digitalno in ogljično 
nevtralno industrijo;

EU sredstvo za ustvarjanje novih, boljših 
in v celoti vključujočih delovnih mest in 
ker mora oblikovati vključujoč in 
uravnotežen trga dela, na katerem lahko 
delajo tudi invalidi, ter spremljati prehod 
na digitalno in ogljično nevtralno 
industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 17
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker mora biti industrijska strategija 
EU sredstvo za ustvarjanje novih in boljših 
delovnih mest in ker mora oblikovati 
vključujoč in uravnotežen trga dela ter 
spremljati prehod na digitalno in ogljično 
nevtralno industrijo;

B. ker mora biti industrijska strategija 
EU sredstvo za ustvarjanje novih in boljših 
delovnih mest in ker mora oblikovati 
vključujoč in uravnotežen trga dela ter 
spremljati prehod na digitalno industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 18
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis 
(Constantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker se je pokazalo, da z 
dolgotrajnim osredotočanjem na 
konkurenčnost in tržne pristope ni 
mogoče odpraviti razlik med državami 
članicami in regijami, zaradi katerih 
prihaja do izgubljanja številnih delovnih 
mest in krepitve deindustrializacije celih 
regij; ker je mogoče le z močno javno 
industrijsko strategijo zagotoviti resnično 
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enakopraven, trajnosten in pravičen 
razvoj, vključno z visokokakovostnimi 
delovnimi mesti, ter ambiciozne socialne 
in okoljske cilje;

Or. en

Predlog spremembe 19
Kim Van Sparrentak

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker sta digitalizacija in umetna 
inteligenca bistveni za vse industrijske 
sektorje, saj povečujeta konkurenčnost, 
ustvarjata zaposlitvene možnosti in 
gospodarsko blaginjo;

C. ker sta digitalizacija in umetna 
inteligenca, ki ob zagotavljanju visoke 
ravni kibernetske varnosti in polnega 
spoštovanja temeljnih pravic ne vodita do 
kakršne koli diskriminacije ali 
izključenosti, bistveni za vse industrijske 
sektorje, da bi dosegli zeleni industrijski 
prehod, ki bo povečal konkurenčnost ter 
hkrati podpiral trajnostnost, zmanjšal 
odvisnost Evrope od uvoza energije in 
virov ter ustvaril zaposlitvene možnosti in 
blaginjo za vse;

Or. en

Predlog spremembe 20
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker sta digitalizacija in umetna 
inteligenca bistveni za vse industrijske 
sektorje, saj povečujeta konkurenčnost, 
ustvarjata zaposlitvene možnosti in 
gospodarsko blaginjo;

C. ker sta digitalizacija in umetna 
inteligenca bistveni za vse industrijske 
sektorje, saj povečujeta konkurenčnost, 
ustvarjata zaposlitvene možnosti in 
gospodarsko blaginjo, pri čemer se pri 
njunem razvoju, uvajanju in uporabi sledi 
pristopu, pri katerem so v ospredju ljudje; 
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ker bi bilo treba za izkoriščanje celotnega 
potenciala umetne inteligence posebno 
pozornost nameniti človekovemu 
dostojanstvu;

Or. en

Predlog spremembe 21
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker sta digitalizacija in umetna 
inteligenca bistveni za vse industrijske 
sektorje, saj povečujeta konkurenčnost, 
ustvarjata zaposlitvene možnosti in 
gospodarsko blaginjo;

C. ker sta digitalizacija in umetna 
inteligenca ter njuno spodbujanje na 
vključujoč, varen in nevtralen način 
bistveni za vse industrijske sektorje, saj 
povečujeta konkurenčnost, ustvarjata 
zaposlitvene možnosti in gospodarsko 
blaginjo;

Or. en

Predlog spremembe 22
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker sta digitalizacija in umetna 
inteligenca bistveni za vse industrijske 
sektorje, saj povečujeta konkurenčnost, 
ustvarjata zaposlitvene možnosti in 
gospodarsko blaginjo;

C. ker sta digitalizacija in umetna 
inteligenca v skladu z načeli zelenega 
dogovora in cilji trajnostnega razvoja 
bistveni za vse industrijske sektorje, saj 
povečujeta konkurenčnost, ustvarjata 
zaposlitvene možnosti in gospodarsko 
blaginjo;

Or. en
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Predlog spremembe 23
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis 
(Constantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker sta digitalizacija in umetna 
inteligenca bistveni za vse industrijske 
sektorje, saj povečujeta konkurenčnost, 
ustvarjata zaposlitvene možnosti in 
gospodarsko blaginjo;

C. ker sta digitalizacija in umetna 
inteligenca bistveni za vse industrijske 
sektorje;

Or. en

Predlog spremembe 24
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker sta digitalizacija in umetna 
inteligenca bistveni za vse industrijske 
sektorje, saj povečujeta konkurenčnost, 
ustvarjata zaposlitvene možnosti in 
gospodarsko blaginjo;

C. ker so digitalizacija, kolaborativni 
roboti, pametne tovarne in umetna 
inteligenca bistveni za vse industrijske 
sektorje, saj povečujejo konkurenčnost, 
ustvarjajo zaposlitvene možnosti in 
gospodarsko blaginjo;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker sta digitalizacija in umetna C. ker sta digitalizacija in umetna 
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inteligenca bistveni za vse industrijske 
sektorje, saj povečujeta konkurenčnost, 
ustvarjata zaposlitvene možnosti in 
gospodarsko blaginjo;

inteligenca bistveni za vse industrijske 
sektorje, saj povečujeta konkurenčnost, 
ustvarjata kakovostne zaposlitvene 
možnosti in gospodarsko blaginjo;

Or. en

Predlog spremembe 26
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker je umetna inteligenca strateška 
tehnologija, ki naj bi koristila 
državljanom in družbi, saj naj bi izboljšala 
kakovost življenja ter ustvarila nove 
zaposlitvene možnosti in bolj trajnostne 
poslovne modele;

Or. en

Predlog spremembe 27
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker mora evropska industrija za 
povečanje konkurenčnosti in 
produktivnosti vlagati v raziskave in 
inovacije; 

Or. en

Predlog spremembe 28
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava C b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cb. ker mora evropski pristop k umetni 
inteligenci nujno razrešiti etične vidike in 
dileme, povezane z umetno inteligenco, da 
bi zagotovili, da bo umetna inteligenca 
usmerjena v ljudi, povečala blaginjo ljudi, 
družbe in okolja, ustvarjala občutek 
varnosti ter v celoti spoštovala temeljne 
pravice in vrednote EU;

Or. en

Predlog spremembe 29
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cc. ker bo mogoče celoten potencial 
umetne inteligence izkoristiti le, če se 
bodo uporabniki zavedali morebitnih 
koristi in izzivov, ki jih ta tehnologija 
prinaša; ker je treba to vprašanje vključiti 
v izobraževalni proces, tudi v obliki boja 
proti digitalnemu izključevanju, ter na 
evropski ravni izvajati informacijske 
kampanje, ki pravilno predstavljajo vse 
vidike razvoja umetne inteligence;

Or. en

Predlog spremembe 30
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker je pandemija COVID-19 
povzročila doslej največje izzive za 
industrijo EU, saj več kot petim milijonom 
ljudi grozi izguba zaposlitve, BDP pa naj 
bi se v EU po napovedih v povprečju 
zmanjšal za približno 7 %;

D. ker je pandemija COVID-19 
povzročila doslej največje izzive za 
industrijo EU, saj več kot petim milijonom 
ljudi grozi izguba zaposlitve, BDP pa naj 
bi se v EU po napovedih v povprečju 
zmanjšal za približno 7 %, nizko 
usposobljena delovna sila pa je v digitalni 
dobi še posebno ranljiva, zaradi česar je 
digitalna pismenost nujna;

Or. en

Predlog spremembe 31
Loucas Fourlas

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker je pandemija COVID-19 
povzročila doslej največje izzive za 
industrijo EU, saj več kot petim milijonom 
ljudi grozi izguba zaposlitve, BDP pa naj 
bi se v EU po napovedih v povprečju 
zmanjšal za približno 7 %;

D. ker je pandemija COVID-19 
povzročila doslej največje izzive za 
industrijo EU, saj več kot petim milijonom 
ljudi grozi izguba zaposlitve, BDP pa naj 
bi se v EU po napovedih v povprečju 
zmanjšal za približno 7 %; ker nekatere 
družbene skupine ne morejo nadaljevati 
svoje poklicne rutine;

Or. en

Predlog spremembe 32
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker je pandemija COVID-19 
povzročila doslej največje izzive za 

D. ker je pandemija COVID-19 
povzročila doslej največje izzive za 
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industrijo EU, saj več kot petim milijonom 
ljudi grozi izguba zaposlitve, BDP pa naj 
bi se v EU po napovedih v povprečju 
zmanjšal za približno 7 %;

industrijo EU, saj več kot petim milijonom 
ljudi grozi izguba zaposlitve, BDP pa naj 
bi se v EU po napovedih v povprečju 
zmanjšal za približno 7 %; ker bi moral 
biti pregled evropskega zelenega dogovora 
prioriteta;

Or. en

Predlog spremembe 33
Kim Van Sparrentak

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker je pandemija COVID-19 
povzročila doslej največje izzive za 
industrijo EU, saj več kot petim milijonom 
ljudi grozi izguba zaposlitve, BDP pa naj 
bi se v EU po napovedih v povprečju 
zmanjšal za približno 7 %;

D. ker je pandemija COVID-19 
povzročila doslej največje izzive za 
industrijo EU, pa tudi za ljudi, ki živijo in 
delajo v EU, saj več kot petim milijonom 
ljudi grozi izguba zaposlitve, BDP pa naj 
bi se v EU po napovedih v povprečju 
zmanjšal za približno 7 %;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Da. ker bo glede na poročilo 
Svetovnega gospodarskega foruma o 
prihodnosti zaposlitev 65 % otrok, ki se 
zdaj vpisujejo v osnovno šolo, po 
končanem šolanju zaposlenih na 
popolnoma novih vrstah delovnih mest, ki 
danes še ne obstajajo; ker bi morali 
izobraževalni sistemi predajati splošno 
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znanje in spretnosti, ki bodo potrebni za to 
novo obliko poklicnih poti;

Or. en

Predlog spremembe 35
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis 
(Constantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Da. ker je bila v več tovarnah, v 
katerih so delavci in sindikati med 
pandemijo COVID-19 lahko sprejemali 
odločitve v zvezi s proizvodnjo, opažena 
hitra preusmeritev proizvodnje v 
medicinske izdelke;

Or. en

Predlog spremembe 36
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Da. ker je visoka stopnja 
brezposelnosti med pandemijo COVID-19 
prizadela zlasti sezonske delavce in tiste v 
ranljivem položaju;

Or. en

Predlog spremembe 37
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker sta socialni dialog in stalno 
sodelovanje med socialnimi partnerji 
bistvena za trdno industrijsko politiko, ki 
želi doseči pravičnejšo družbo za vse in 
zmanjšati tveganje, da bo kdo ostal 
zapostavljen;

E. ker sta socialni dialog in stalno 
sodelovanje med socialnimi partnerji, 
organizacijami, ki zastopajo invalide, in 
deležniki iz industrije bistvena za trdno 
industrijsko politiko, ki želi doseči 
pravičnejšo družbo za vse in zmanjšati 
tveganje, da bo kdo ostal zapostavljen;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E

Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker sta socialni dialog in stalno 
sodelovanje med socialnimi partnerji 
bistvena za trdno industrijsko politiko, ki 
želi doseči pravičnejšo družbo za vse in 
zmanjšati tveganje, da bo kdo ostal 
zapostavljen;

E. ker so socialni dialog in kolektivna 
pogajanja bistveni za trdno industrijsko 
politiko, ki želi izboljšati delovne pogoje in 
pogoje zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 39
Kim Van Sparrentak

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E

Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker sta socialni dialog in stalno 
sodelovanje med socialnimi partnerji 
bistvena za trdno industrijsko politiko, ki 
želi doseči pravičnejšo družbo za vse in 
zmanjšati tveganje, da bo kdo ostal 

E. ker sta socialni dialog in stalno 
sodelovanje med socialnimi partnerji 
bistvena za trdno industrijsko politiko, ki 
želi doseči prehod na pravičnejšo in bolj 
zeleno družbo, v kateri ne bo nihče ostal 
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zapostavljen; zapostavljen;

Or. en

Predlog spremembe 40
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ea. ker statistični podatki Eurostata1a 
kažejo, da se skoraj polovica Evropejcev v 
starostni skupini 25–64 let ne želi vključiti 
v izobraževanje in usposabljanje, pri 
čemer jih 77,8 % meni, da ne potrebujejo 
nadaljnjega izobraževanja ali 
usposabljanja, zaradi česar postanejo 
ranljivi za pretrese ter niso seznanjeni s 
spremembami vlog in poklicnimi potmi, ki 
bi jih lahko imeli v prihodnosti;
__________________
1a 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/s
ubmitViewTableAction.do

Or. en

Predlog spremembe 41
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis 
(Constantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ea. ker bi morali biti delavci, njihovi 
zastopniki in sindikati ter interesi in 
dolgoletne izkušnje delavcev v samem 
središču vsakega modela pravične in 
trajnostne proizvodnje, da bi se zagotovila 
osredotočenost takšnih modelov na 
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osnovne potrebe družbe;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ea. ker bi bilo treba socialne partnerje 
spodbujati k pogajanjem za kolektivne 
pogodbe in sklepanju takih pogodb v 
zadevah, ki so zanje pomembne, pri tem 
pa v celoti spoštovati njihovo avtonomnost 
in pravico do kolektivnih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 43
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ea. ker kriza zaradi COVID-19 močno 
vpliva na organizacijo dela in delovna 
mesta ter povečuje potrebo po novi 
industrijski strategiji;

Or. en

Predlog spremembe 44
Anne Sander

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ea. ker je 99 % podjetij v EU MSP, ki 
predstavljajo približno 50 % BDP EU in 
zaposlujejo več kot 100 milijonov 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 45
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ea. ker je gospodarska rast povezana z 
izboljšanim družbenim in življenjskim 
standardom ter dobrimi delovnimi pogoji;

Or. en

Predlog spremembe 46
Anne Sander

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Eb. ker bi morala strategija po letu 
2020 temeljiti na industrijskih 
ekosistemih, ki bi vključevali vse akterje 
industrijskih vrednostnih verig, od velikih 
podjetij do MSP in manjših podjetij;

Or. en
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Predlog spremembe 47
Anne Sander

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ec. ker bi morala industrijska 
strategija EU prispevati k oživitvi regij in s 
tem podpirati njihovo preoblikovanje prek 
strategij pametne specializacije ter 
strukturnih in investicijskih skladov;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti industrijska 
politika EU skladna z evropskim stebrom 
socialnih pravic, da mora učinkovito 
odpravljati družbene posledice strukturnih 
sprememb in da je treba še naprej izvajati 
njena načela, da bi zagotovili poštene 
delovne pogoje in enake možnosti ter 
dostop do dobro delujočih trgov dela in 
sistemov socialnega varstva;

1. poudarja, da industrijska politika 
EU potrebuje močno socialno in okoljsko 
razsežnost ter mora biti skladna z 
evropskim stebrom socialnih pravic, da bi 
učinkovito odpravljala družbene posledice 
strukturnih sprememb in prispevala k 
izvajanju njenih načel za zagotovitev 
dostojnih in poštenih delovnih pogojev in 
pogojev zaposlitve ter enakih možnosti ter 
dostop do dobro delujočih trgov dela in 
sistemov socialnega varstva za vse; 
opozarja, da so kakovostna delovna mesta, 
socialna zaščita in dobro delujoče javne 
storitve osnovni pogoj za uspešne 
industrijske dejavnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 49
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti industrijska 
politika EU skladna z evropskim stebrom 
socialnih pravic, da mora učinkovito 
odpravljati družbene posledice strukturnih 
sprememb in da je treba še naprej izvajati 
njena načela, da bi zagotovili poštene 
delovne pogoje in enake možnosti ter 
dostop do dobro delujočih trgov dela in 
sistemov socialnega varstva;

1. poudarja, da mora biti industrijska 
politika EU skladna z evropskim stebrom 
socialnih pravic, da mora učinkovito 
odpravljati družbene posledice strukturnih 
sprememb in da je treba še naprej izvajati 
njena načela, da bi zagotovili poštene 
delovne pogoje in enake možnosti ter 
dostop do dobro delujočih trgov dela in 
sistemov socialnega varstva; poziva 
industrijski sektor, naj v celoti uporablja 
načelo „oblikovanje za vse“, da bi se 
popolna dostopnost zagotovila že v fazi 
načrtovanja;

Or. en

Predlog spremembe 50
Kim Van Sparrentak

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti industrijska 
politika EU skladna z evropskim stebrom 
socialnih pravic, da mora učinkovito 
odpravljati družbene posledice strukturnih 
sprememb in da je treba še naprej izvajati 
njena načela, da bi zagotovili poštene 
delovne pogoje in enake možnosti ter 
dostop do dobro delujočih trgov dela in 
sistemov socialnega varstva;

1. poudarja, da mora biti industrijska 
politika EU skladna s cilji zelenega 
dogovora, načeli in ciljem 1,5 °C iz 
Pariškega sporazuma ter z evropskim 
stebrom socialnih pravic, da mora 
učinkovito odpravljati družbene posledice 
strukturnih sprememb in da je treba še 
naprej izvajati njena načela, da bi 
zagotovili poštene in dostojne delovne 
pogoje in enake možnosti za vse ter dostop 
do dobro delujočih trgov dela in sistemov 
socialnega varstva;

Or. en
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Predlog spremembe 51
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti industrijska 
politika EU skladna z evropskim stebrom 
socialnih pravic, da mora učinkovito 
odpravljati družbene posledice strukturnih 
sprememb in da je treba še naprej izvajati 
njena načela, da bi zagotovili poštene 
delovne pogoje in enake možnosti ter 
dostop do dobro delujočih trgov dela in 
sistemov socialnega varstva;

1. poudarja, da mora biti industrijska 
politika EU skladna z evropskim stebrom 
socialnih pravic, da mora učinkovito 
odpravljati družbene posledice strukturnih 
sprememb in da je treba še naprej izvajati 
njena načela, da bi zagotovili poštene 
delovne pogoje in enake možnosti ter 
dostop do dobro delujočih trgov dela in 
sistemov socialnega varstva; poudarja, da 
je nujno treba diverzificirati svetovne 
dobavne verige ter jih narediti bolj 
trajnostne in pregledne.

Or. en

Predlog spremembe 52
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis (Constantinos 
Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti industrijska 
politika EU skladna z evropskim stebrom 
socialnih pravic, da mora učinkovito 
odpravljati družbene posledice strukturnih 
sprememb in da je treba še naprej izvajati 
njena načela, da bi zagotovili poštene 
delovne pogoje in enake možnosti ter 
dostop do dobro delujočih trgov dela in 
sistemov socialnega varstva;

1. poudarja, da mora biti industrijska 
politika EU vsaj skladna z evropskim 
stebrom socialnih pravic in Evropsko 
socialno listino ter da mora odpravljati vse 
družbene posledice strukturnih sprememb 
in da je treba še naprej izvajati njena 
načela, da bi zagotovili dobre, poštene in 
enake delovne pogoje, kakovostna delovna 
mesta in enake možnosti ter dostop do 
dobro delujočih trgov dela in sistemov 
socialnega varstva;

Or. en
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Predlog spremembe 53
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti industrijska 
politika EU skladna z evropskim stebrom 
socialnih pravic, da mora učinkovito 
odpravljati družbene posledice strukturnih 
sprememb in da je treba še naprej izvajati 
njena načela, da bi zagotovili poštene 
delovne pogoje in enake možnosti ter 
dostop do dobro delujočih trgov dela in 
sistemov socialnega varstva;

1. poudarja, da mora nova industrijska 
politika zagotoviti poštene delovne pogoje 
in enake možnosti ter upoštevati veliko 
dodano vrednost, ki jo industrija prinaša 
za trge dela in sisteme socialnega varstva, 
pa tudi njeno ključno vlogo kot dejavnika 
blaginje in enakosti;

Or. en

Predlog spremembe 54
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti industrijska 
politika EU skladna z evropskim stebrom 
socialnih pravic, da mora učinkovito 
odpravljati družbene posledice strukturnih 
sprememb in da je treba še naprej izvajati 
njena načela, da bi zagotovili poštene 
delovne pogoje in enake možnosti ter 
dostop do dobro delujočih trgov dela in 
sistemov socialnega varstva;

1. poudarja, da mora biti industrijska 
politika EU skladna z evropskim stebrom 
socialnih pravic, da mora učinkovito 
odpravljati družbene posledice strukturnih 
sprememb in da je treba še naprej izvajati 
njena načela, da bi zagotovili poštene 
delovne pogoje, enake možnosti, 
vključevanje invalidov ter dostop do dobro 
delujočih trgov dela in sistemov socialnega 
varstva;

Or. en
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Predlog spremembe 55
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti industrijska 
politika EU skladna z evropskim stebrom 
socialnih pravic, da mora učinkovito 
odpravljati družbene posledice strukturnih 
sprememb in da je treba še naprej izvajati 
njena načela, da bi zagotovili poštene 
delovne pogoje in enake možnosti ter 
dostop do dobro delujočih trgov dela in 
sistemov socialnega varstva;

1. poudarja, da mora biti industrijska 
politika EU skladna z evropskim stebrom 
socialnih pravic, da mora učinkovito 
odpravljati družbene posledice strukturnih 
sprememb in da je treba prispevati k 
uresničevanju njenih načel, da bi 
zagotovili poštene delovne pogoje in enake 
možnosti ter dostop do dobro delujočih 
trgov dela in sistemov socialnega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 56
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mora biti industrijska 
politika EU skladna z evropskim stebrom 
socialnih pravic, da mora učinkovito 
odpravljati družbene posledice strukturnih 
sprememb in da je treba še naprej izvajati 
njena načela, da bi zagotovili poštene 
delovne pogoje in enake možnosti ter 
dostop do dobro delujočih trgov dela in 
sistemov socialnega varstva;

1. poudarja, da bi morala biti 
industrijska politika EU skladna z našimi 
socialnimi standardi ter učinkovito 
odpravljati družbene in gospodarske 
posledice strukturnih sprememb, da bi 
zagotovili poštene delovne pogoje in 
podjetjem prijazno okolje ter dostop do 
dobro delujočih trgov dela, sistemov 
socialnega varstva in poklicnega 
usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 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
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poziva Unijo in države članice, naj 
spoštujejo in podpirajo socialne partnerje, 
razširijo obseg kolektivnih pogajanj ter 
sprejmejo ukrepe za spodbujanje gostote 
sindikatov in združenj delodajalcev, da bi 
zagotovile demokratičen, vključujoč in 
socialno pravičen industrijski sektor; 
poudarja, da so dobro delujoč socialni 
dialog in kolektivna pogajanja ključno 
orodje za oblikovanje delovnih pogojev; 
meni, da sodelovanje med Unijo, državami 
članicami, socialnimi partnerji in 
predstavniškimi organizacijami civilne 
družbe ustvarja ustrezno okolje za rast 
evropske industrije; poudarja, da socialni 
dialog prispeva h gospodarski 
konkurenčnosti in socialni koheziji; 
poziva k nadaljnji krepitvi socialnega 
dialoga po vsej Evropi za uravnoteženje 
industrijskih odnosov in spodbujanje 
kolektivnih pogajanj;

Or. en

Predlog spremembe 58
Lukas Mandl

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da bi morala priporočila 
za posamezne države vključevati ukrepe in 
vprašanja, pomembne za industrijsko 
politiko (EU) v evropskem semestru; 
poudarja, da je merjenje trenutnega 
stanja in napredka ključno za razvoj pri 
oblikovanju politike, ki temelji na 
dokazih, kar bi zagotovilo tudi informacije 
za države članice EU v zvezi z napredkom 
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in razvojem industrijske politike na 
nacionalni ravni in ravni EU;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da so za industrijsko 
politiko in politiko zaposlovanja pristojne 
predvsem države članice, ki morajo 
pripraviti ustrezno industrijsko strategijo 
ter okrepiti izmenjavo informacij in 
primerov dobre prakse, da bi to pozitivno 
vplivalo na delovne pogoje in pravice 
delavcev ter da bi preprečile damping plač 
in socialni damping;

Or. en

Predlog spremembe 60
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. priznava, da bo prehod na ogljično 
nevtralno industrijo škodoval nekaterim 
sektorjem in da bo prihajalo do 
neuspehov, zaradi katerih se bodo 
zapirala podjetja in povečala 
brezposelnost; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj se industrijskih 
sprememb ne lotevajo na silo in naj roke 
za doseganje svojih ciljev odložijo glede 
na tehnološki razvoj;
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Or. en

Predlog spremembe 61
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis 
(Constantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi morali biti v 
središču vseh industrijskih strategij 
delavci, njihovi zastopniki in sindikati ter 
interesi in dolgoletne izkušnje delavcev, 
da bi se zagotovilo demokratično 
delovanje; poziva Komisijo, naj v celoti 
vključi delavce, njihove predstavnike in 
sindikate v vse faze postopka;

Or. en

Predlog spremembe 62
Atidže Alieva-Veli (Atidje Alieva-Velii), Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș 
Pîslaru, Samira Rafaela, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da so digitalizacija, 
umetna inteligenca, analitika masovnih 
podatkov, kibernetska varnost, inovacije 
in razvoj ukrepov za trajnostne industrije 
bistveni za ustvarjanje boljše socialne 
kohezije, doseganje ciljev evropskega 
zelenega dogovora in zagotavljanje 
konkurenčnosti EU.

Or. en
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Predlog spremembe 63
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da so čezmejni in 
sezonski delavci pomembni za 
zagotavljanje storitev kot ključni element 
prizadevanj za gospodarsko okrevanje, ter 
poziva k ukrepom, usmerjenim v 
spodbujanje njihove mobilnosti in varstvo 
njihovih delavskih pravic, med drugim 
tudi k boljšemu izvajanju veljavne 
zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 64
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi morala biti MSP 
kot spodbujevalci podjetništva in 
zaposlovanja v EU v središču nove 
industrijske strategije.

Or. en

Predlog spremembe 65
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi bilo treba v 
industrijski strategiji upoštevati družbene 
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tradicije trgov EU;

Or. en

Predlog spremembe 66
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva Evropsko komisijo, naj 
odpravi težave čezmejnih in sezonskih 
delavcev pri pridobivanju socialnih pravic 
zaradi pomanjkanja prenosljivosti pravic 
delavcev, tako da hitro sprejme revizijo 
uredbo o koordinaciji sistemov socialne 
varnosti, izvaja usklajene digitalne rešitve 
na ravni držav članic ter krepi in 
poenostavi rešitve za boj proti vsem 
vrstam goljufij;

Or. en

Predlog spremembe 67
Lukas Mandl

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva Komisijo, naj izvaja trden 
okvir upravljanja, ki vključuje socialne 
partnerje in industrijski forum za 
podpiranje Komisije pri uspešnem 
izvajanju industrijske strategije, z 
vključitvijo stalne točke na dnevni red 
Sveta za konkurenčnost in Evropskega 
parlamenta ter industrijskih zavezništev 
med industrijo in državami članicami;

Or. en
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Predlog spremembe 68
Lukas Mandl

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bi bilo treba sprejeti 
stalni evropski sistem pozavarovanja za 
primer brezposelnosti kot ključni 
instrument, ki mora spremljati dvojni, 
namreč ekološki in digitalni, prehod;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 69
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bi bilo treba sprejeti 
stalni evropski sistem pozavarovanja za 
primer brezposelnosti kot ključni 
instrument, ki mora spremljati dvojni, 
namreč ekološki in digitalni prehod;

črtano

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bi bilo treba sprejeti 
stalni evropski sistem pozavarovanja za 

črtano



PE653.758v01-00 34/89 AM\1207099SL.docx

SL

primer brezposelnosti kot ključni 
instrument, ki mora spremljati dvojni, 
namreč ekološki in digitalni prehod;

Or. en

Predlog spremembe 71
Kim Van Sparrentak

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bi bilo treba sprejeti 
stalni evropski sistem pozavarovanja za 
primer brezposelnosti kot ključni 
instrument, ki mora spremljati dvojni, 
namreč ekološki in digitalni prehod;

2. poudarja, da bi bilo treba sprejeti 
stalni evropski sistem pozavarovanja za 
primer brezposelnosti kot ključni 
instrument, ki mora spremljati pravičen 
prehod na krožno, ogljično nevtralno in 
digitalno gospodarstvo, ki bo v celoti 
temeljilo na energiji iz obnovljivih virov 
ter bo zelo gospodarno z viri in energetsko 
učinkovito;

Or. en

Predlog spremembe 72
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bi bilo treba sprejeti 
stalni evropski sistem pozavarovanja za 
primer brezposelnosti kot ključni 
instrument, ki mora spremljati dvojni, 
namreč ekološki in digitalni prehod;

2. poudarja, da bi bilo treba za države 
EMU sprejeti stalni evropski sistem 
pozavarovanja za primer brezposelnosti kot 
ključni instrument, ki mora spremljati 
dvojni, namreč ekološki in digitalni, 
prehod;

Or. en
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Predlog spremembe 73
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis (Constantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bi bilo treba sprejeti 
stalni evropski sistem pozavarovanja za 
primer brezposelnosti kot ključni 
instrument, ki mora spremljati dvojni, 
namreč ekološki in digitalni prehod;

2. ugotavlja, da bi stalni evropski 
sistem pozavarovanja za primer 
brezposelnosti lahko spremljal dvojni, 
namreč ekološki in digitalni, prehod;

Or. en

Predlog spremembe 74
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bi bilo treba sprejeti 
stalni evropski sistem pozavarovanja za 
primer brezposelnosti kot ključni 
instrument, ki mora spremljati dvojni, 
namreč ekološki in digitalni prehod;

2. ugotavlja, da bi morala Evropska 
komisija razviti dodatna orodja, ki bi 
spremljala dvojni, namreč ekološki in 
digitalni, prehod;

Or. en

Predlog spremembe 75
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bi bilo treba sprejeti 
stalni evropski sistem pozavarovanja za 
primer brezposelnosti kot ključni 
instrument, ki mora spremljati dvojni, 
namreč ekološki in digitalni prehod;

2. poudarja, da bi bilo treba sprejeti 
evropski sistem pozavarovanja za primer 
brezposelnosti kot začasni instrument, ki bi 
moral biti skladen z ekološkim in 
digitalnim prehodom;
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Or. en

Predlog spremembe 76
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da bi bilo treba sprejeti 
stalni evropski sistem pozavarovanja za 
primer brezposelnosti kot ključni 
instrument, ki mora spremljati dvojni, 
namreč ekološki in digitalni prehod;

2. poudarja, da morajo države članice 
poiskati ustrezne rešitve za ublažitev 
morebitnih negativnih posledic dvojnega, 
namreč ekološkega in digitalnega, 
prehoda;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poziva Komisijo, naj brez nepotrebnega 
odlašanja pripravi predlog za stalni 
evropski sistem pozavarovanja za primer 
brezposelnosti, kot ga je napovedala 
predsednica Komisije Ursula von der 
Leyen, da bi vzpostavili stabilizator 
makroekonomskih razmer, ki bi prispeval 
k odpornosti evropskega gospodarstva na 
splošno in zlasti evropske industrije; 
meni, da se je to, da je takšen instrument 
nujno potreben, pokazalo med finančno 
krizo leta 2008 in krizo zaradi COVID-19 
leta 2020;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da mora Evropa za 
zavzetje in ohranitev globalnega 
vodilnega položaja v strateških 
industrijskih sektorjih ter na področju 
nekaterih tehnologij, zlasti tistih z visoko 
dodano vrednostjo, zagotoviti zadostna 
sredstva za raziskave in inovacije, 
vključno s programom Obzorje Evropa in 
Evropskim inštitutom za inovacije in 
tehnologijo (EIT); opozarja na pozitivne 
učinke prizadevanj na področju inovacij, 
kar zadeva količino in zlasti kakovost 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 79
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. pozdravlja finančno olajšavo, ki jo 
je Komisija zagotovila na področju 
ohranjanja delovnih mest prek programa 
SURE, in nova partnerstva med zavodi za 
zaposlovanje, socialnimi partnerji in 
podjetji za olajšanje izpopolnjevanja, 
zlasti za sezonske delavce pri vseh vrstah 
delovnih mest v turizmu;

Or. en
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Predlog spremembe 80
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva, naj se čim prej potrdi 
vključujoč načrt EU za okrevanje, ki 
določa usklajeno evropsko strategijo za 
okrevanje po pandemiji, ki bi se 
financirala z javnimi in zasebnimi 
naložbami v dvojni prehod na 
digitalizirano in nizkoogljično 
gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 81
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da so projekti na 
področju raziskav in inovacij v okviru 
programa Obzorje Evropa kritične 
naložbe za dosego podnebne nevtralnosti 
do leta 2050 ter konkurenčna prednost za 
podjetja in delodajalce v EU;

Or. en

Predlog spremembe 82
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis 
(Constantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da varčevalna politika 
slabi domače povpraševanje in javne 
naložbe, zaradi česar je nezdružljiva s 
kakršno koli ambiciozno industrijsko 
strategijo;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. pozdravlja predlog načrta EU za 
okrevanje, ki ga je Komisija predstavila 
27. maja 2020 in vključuje okrepljen 
dolgoročni proračun EU (večletni 
finančni okvir 2021–2027) ter nov 
instrument za okrevanje Next Generation 
EU v višini 750 milijard EUR, v zvezi s 
tem poudarja, kako pomembne so naložbe 
v industrijskih sektorjih, ki jih je kriza še 
posebno prizadela, v okviru instrumenta 
za okrevanje in odpornost, s katerim bo 
mogoče pripraviti strategijo za trajnostno 
in konkurenčno industrijsko politiko po 
vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 84
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. meni, da bi se morali vsi progami 
in instrumenti Next Generation EU 
osredotočati na olajševanje aktivnih 
politik zaposlovanja v državah članicah 
EU, zlasti v industrijskem sektorju, pa 
tudi na spodbujanje dela na daljavo, 
kadar je to mogoče, z naložbami v 
digitalne kompetence in digitalno 
infrastrukturo, zlasti za naša MSP ter 
samozaposlene;

Or. en

Predlog spremembe 85
Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidje Alieva-Velii), Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poudarja, da mora evropska 
industrija temeljiti na ekosistemih, ki se 
zanašajo na podjetniška odkritja in 
vlagajo v ustanavljanje zagonskih ter 
novih MSP, ki bodo okrepila pametno 
specializacijo ter zagotovila ambicije po 
rasti in širitvi; meni, da je razvoj 
podjetniških znanj in spretnosti ključni 
dejavnik za krepitev odpornosti, saj je v 
več regijah v EU stopnja preživetja 
novoustanovljenih zagonskih podjetij ter 
MSP še vedno nizka; poudarja, da je treba 
spodbujati razvoj naslednje generacije 
podjetnikov, da bi zagotovili pojav hitro 
rastočih podjetij in samorogov, ki bi 
pomagali Evropi zagotoviti velik vpliv na 
svetovno industrijsko okolje.

Or. en
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Predlog spremembe 86
Lukas Mandl

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti strategije za selitev dejavnosti, 
s katerimi bi spodbujali vračanje 
kakovostnih zaposlitvenih priložnost in 
proizvodnje v EU, da bi povečali 
konkurenčnost in preprečili prekomerno 
odvisnost od tujih ponudnikov, zlasti v 
strateških sektorjih, kot so zdravstvo, 
digitalizacija in energetika, in tako okrepili 
strateško avtonomijo EU;

3. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti strategije, s katerimi bi 
spodbujali vračanje kakovostnih 
zaposlitvenih priložnosti in proizvodnje v 
EU, da bi povečali konkurenčnost in 
preprečili prekomerno odvisnost od tujih 
ponudnikov, zlasti v strateških sektorjih, 
kot so zdravstvo, digitalizacija in 
energetika, in tako okrepili strateško 
avtonomijo EU; poudarja, da bi si morale 
vse ravni države in vlade po svojih 
najboljših močeh prizadevati za okrepitev 
kapitalizacije podjetij; poudarja, da se 
mora javni sektor hkrati čim bolj izogibati 
vsemu, kar vodi do novega državnega 
lastništva v podjetjih;

Or. en

Predlog spremembe 87
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti strategije za selitev dejavnosti, 
s katerimi bi spodbujali vračanje 
kakovostnih zaposlitvenih priložnost in 
proizvodnje v EU, da bi povečali 
konkurenčnost in preprečili prekomerno 
odvisnost od tujih ponudnikov, zlasti v 
strateških sektorjih, kot so zdravstvo, 
digitalizacija in energetika, in tako okrepili 
strateško avtonomijo EU;

3. meni, da si mora industrijska 
politika EU prizadevati za pospešitev 
inovacij, zlasti na ključnih področjih 
digitalizacije in proizvodnje, s posebnim 
sektorskim osredotočanjem na 
kibernetsko varnost, in hkrati sprejeti 
strategije za selitev dejavnosti, s katerimi 
bi spodbujali vračanje kakovostnih 
zaposlitvenih priložnosti in proizvodnje v 
EU, da bi povečali svetovno konkurenčnost 
nacionalnih gospodarstev držav članic EU 
in preprečili prekomerno odvisnost od tujih 
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ponudnikov, zlasti v strateških sektorjih, 
kot so zdravstvo, digitalizacija in 
energetika, in tako okrepili strateško 
avtonomijo EU;

Or. en

Predlog spremembe 88
Kim Van Sparrentak

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti strategije za selitev dejavnosti, 
s katerimi bi spodbujali vračanje 
kakovostnih zaposlitvenih priložnost in 
proizvodnje v EU, da bi povečali 
konkurenčnost in preprečili prekomerno 
odvisnost od tujih ponudnikov, zlasti v 
strateških sektorjih, kot so zdravstvo, 
digitalizacija in energetika, in tako okrepili 
strateško avtonomijo EU;

3. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti strategije za selitev dejavnosti, 
s katerimi bi spodbujali vračanje 
kakovostnih zaposlitvenih priložnosti in 
proizvodnje v EU, da bi povečali 
konkurenčnost, trajnostnost in blaginjo ter 
preprečili prekomerno odvisnost od tujih 
ponudnikov, zlasti v strateških sektorjih, 
kot so zdravstvo, digitalizacija in 
energetika, in tako okrepili strateško 
avtonomijo EU; industrijska politika EU 
bi morala namesto industrijske 
proizvodnje velikega obsega podpirati tudi 
trajnostno urbano proizvodnjo in 
specializirano proizvodnjo majhnega 
obsega;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti strategije za selitev dejavnosti, 

3. meni, da mora nova industrijska 
politika sprejeti strategije za selitev 
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s katerimi bi spodbujali vračanje 
kakovostnih zaposlitvenih priložnost in 
proizvodnje v EU, da bi povečali 
konkurenčnost in preprečili prekomerno 
odvisnost od tujih ponudnikov, zlasti v 
strateških sektorjih, kot so zdravstvo, 
digitalizacija in energetika, in tako okrepili 
strateško avtonomijo EU;

dejavnosti, ki se bodo osredotočale na 
domačo produktivnost, ki bo temeljila na 
raziskavah in inovacijah, ter spodbujati 
vračanje kakovostnih zaposlitvenih 
priložnosti in proizvodnje v EU, da bi 
povečali konkurenčnost in preprečili 
prekomerno odvisnost od tujih 
ponudnikov, zlasti v strateških sektorjih, 
kot so zdravstvo, kmetijstvo, digitalizacija 
in energetika ter z njimi povezane dobavne 
verige, in tako okrepili strateško 
avtonomijo EU ter zagotovili delovna 
mesta za evropske delavce v teh sektorjih;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti strategije za selitev dejavnosti, 
s katerimi bi spodbujali vračanje 
kakovostnih zaposlitvenih priložnost in 
proizvodnje v EU, da bi povečali 
konkurenčnost in preprečili prekomerno 
odvisnost od tujih ponudnikov, zlasti v 
strateških sektorjih, kot so zdravstvo, 
digitalizacija in energetika, in tako okrepili 
strateško avtonomijo EU;

3. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti strategije za selitev dejavnosti, 
s katerimi bi spodbujali vračanje 
kakovostnih zaposlitvenih priložnosti in 
proizvodnje v EU, da bi povečali 
konkurenčnost in preprečili prekomerno 
odvisnost od tujih ponudnikov, zlasti v 
strateških sektorjih, kot so zdravstvo, 
digitalizacija in energetika, in tako okrepili 
strateško avtonomijo EU; poudarja, da 
državna pomoč ne sme privesti do 
razdrobljenosti evropskega enotnega trga 
ali ustvariti neenakosti med industrijskimi 
podjetji iz različnih držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 91
Jordi Cañas
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti strategije za selitev dejavnosti, 
s katerimi bi spodbujali vračanje 
kakovostnih zaposlitvenih priložnost in 
proizvodnje v EU, da bi povečali 
konkurenčnost in preprečili prekomerno 
odvisnost od tujih ponudnikov, zlasti v 
strateških sektorjih, kot so zdravstvo, 
digitalizacija in energetika, in tako okrepili 
strateško avtonomijo EU;

3. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti strategije za selitev dejavnosti, 
s katerimi bi spodbujali vračanje 
kakovostnih zaposlitvenih priložnost in 
proizvodnje v EU, ob zagotavljanju 
uravnoteženega regionalnega razvoja s 
krepitvijo kohezijske politike ter evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, da bi 
povečali konkurenčnost in preprečili 
prekomerno odvisnost od tujih 
ponudnikov, zlasti v strateških sektorjih, 
kot so zdravstvo, digitalizacija in 
energetika, in tako okrepili strateško 
avtonomijo EU;

Or. en

Predlog spremembe 92
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis 
(Constantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti strategije za selitev dejavnosti, 
s katerimi bi spodbujali vračanje 
kakovostnih zaposlitvenih priložnost in 
proizvodnje v EU, da bi povečali 
konkurenčnost in preprečili prekomerno 
odvisnost od tujih ponudnikov, zlasti v 
strateških sektorjih, kot so zdravstvo, 
digitalizacija in energetika, in tako okrepili 
strateško avtonomijo EU;

3. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti strategije za javne naložbe, s 
katerimi bi spodbujali vračanje 
kakovostnih zaposlitvenih priložnosti in 
proizvodnje po vsej Uniji, da bi podprli 
enakomeren in trajnostni razvoj vseh regij 
EU, zlasti v strateških sektorjih, kot so 
zdravstvo, digitalizacija in energetika; 
poziva Komisijo, naj spodbuja uporabo 
javnih naložb za ustvarjanje 
visokokakovostnih delovnih mest in 
doseganje ambicioznih socialnih in 
okoljskih ciljev;

Or. en
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Predlog spremembe 93
Marc Angel

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti strategije za selitev dejavnosti, 
s katerimi bi spodbujali vračanje 
kakovostnih zaposlitvenih priložnost in 
proizvodnje v EU, da bi povečali 
konkurenčnost in preprečili prekomerno 
odvisnost od tujih ponudnikov, zlasti v 
strateških sektorjih, kot so zdravstvo, 
digitalizacija in energetika, in tako okrepili 
strateško avtonomijo EU;

3. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti strategije za selitev dejavnosti, 
s katerimi bi spodbujali vračanje 
kakovostnih zaposlitvenih priložnosti in 
proizvodnje v EU, da bi povečali 
konkurenčnost in preprečili prekomerno 
odvisnost od tujih ponudnikov, zlasti v 
strateških sektorjih, kot so prehrana, 
zdravila in medicinski pripomočki, 
digitalizacija in energetika, in tako okrepili 
strateško avtonomijo EU;

Or. en

Predlog spremembe 94
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti strategije za selitev dejavnosti, 
s katerimi bi spodbujali vračanje 
kakovostnih zaposlitvenih priložnost in 
proizvodnje v EU, da bi povečali 
konkurenčnost in preprečili prekomerno 
odvisnost od tujih ponudnikov, zlasti v 
strateških sektorjih, kot so zdravstvo, 
digitalizacija in energetika, in tako okrepili 
strateško avtonomijo EU;

3. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti strategije za selitev dejavnosti, 
s katerimi bi spodbujali vračanje 
kakovostnih zaposlitvenih priložnosti in 
proizvodnje v EU, da bi povečali 
konkurenčnost in preprečili prekomerno 
odvisnost od tujih ponudnikov, zlasti v 
strateških sektorjih, kot so zdravstvo, 
prehranske verige, digitalizacija in varstvo 
podatkov ter energetika, in tako okrepili 
strateško avtonomijo EU;

Or. en
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Predlog spremembe 95
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti strategije za selitev dejavnosti, 
s katerimi bi spodbujali vračanje 
kakovostnih zaposlitvenih priložnost in 
proizvodnje v EU, da bi povečali 
konkurenčnost in preprečili prekomerno 
odvisnost od tujih ponudnikov, zlasti v 
strateških sektorjih, kot so zdravstvo, 
digitalizacija in energetika, in tako okrepili 
strateško avtonomijo EU;

3. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti strategije za selitev dejavnosti, 
s katerimi bi spodbujali vračanje 
kakovostnih zaposlitvenih priložnost in 
proizvodnje v EU, da bi povečali 
konkurenčnost in preprečili prekomerno 
odvisnost od tujih ponudnikov, zlasti v 
strateških sektorjih, kot so zdravstvo, 
digitalizacija, preskrba s hrano in 
energetika, in tako okrepili strateško 
avtonomijo EU;

Or. en

Predlog spremembe 96
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti strategije za selitev dejavnosti, 
s katerimi bi spodbujali vračanje 
kakovostnih zaposlitvenih priložnost in 
proizvodnje v EU, da bi povečali 
konkurenčnost in preprečili prekomerno 
odvisnost od tujih ponudnikov, zlasti v 
strateških sektorjih, kot so zdravstvo, 
digitalizacija in energetika, in tako okrepili 
strateško avtonomijo EU;

3. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti strategije za selitev dejavnosti, 
s katerimi bi spodbujali vračanje 
kakovostnih zaposlitvenih priložnosti in 
proizvodnje v EU, da bi povečali 
konkurenčnost in kohezijo ter preprečili 
prekomerno odvisnost od tujih 
ponudnikov, zlasti v strateških sektorjih, 
kot so zdravstvo, digitalizacija in 
energetika, in tako okrepili strateško 
avtonomijo EU;

Or. en
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Predlog spremembe 97
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti strategije za selitev dejavnosti, 
s katerimi bi spodbujali vračanje 
kakovostnih zaposlitvenih priložnosti in 
proizvodnje v EU, da bi povečali 
konkurenčnost in preprečili prekomerno 
odvisnost od tujih ponudnikov, zlasti v 
strateških sektorjih, kot so zdravstvo, 
digitalizacija in energetika, in tako okrepili 
strateško avtonomijo EU;

3. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti selitev nekaterih strateških 
sektorjev, da bi preprečili prekomerno 
odvisnost od tujih ponudnikov, zlasti v 
sektorjih, kot so zdravstvo, digitalizacija in 
energetika, in tako okrepili strateško 
avtonomijo EU; v zvezi s tem poudarja 
pomen znanj in spretnosti delovne sile v 
teh sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

meni, da je lahko industrijska politika EU 
za Unijo uspešna le z integriranim 
strateškim načrtovanjem ter združevanjem 
sredstev evropskih akterjev, regionalnih in 
lokalnih institucij, industrijskih grozdov, 
socialnih partnerjev, univerz in 
raziskovalnih skupin; v zvezi s tem 
poudarja pomen podpornih struktur, kot 
so mreže MSP, regionalne razvojne 
agencije, inovacijski grozdi in svetovanje 
zagonskim podjetjem za ustvarjanje 
lokalnih in regionalnih industrijskih 
vrednostnih verig;

Or. en
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Predlog spremembe 99
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da naložbe v varnost in 
zdravje pri delu prispevajo k 
preprečevanju z delom povezanih bolezni, 
nezgod ter škodljivih fizičnih in 
psihosocialnih obremenitev ter konkretno 
pozitivno vplivajo na gospodarstvo, saj 
prispevajo k večji učinkovitosti in 
trajnostnim poklicnim potem; želi 
spomniti, da se po navedbah Evropske 
komisije vsak evro, porabljen za varnost 
in zdravje pri delu, povrne z najmanj 
dvema evroma; poudarja, da bi morala 
biti varnost in zdravje pri delu tudi v novi 
industrijski strategiji za Evropo prioriteta;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pomen trajnostne 
strategije, ki ne ogroža svetovne 
konkurenčnosti industrije, MSP ter 
njihovih delavcev; poudarja, da so MSP 
preveč obremenjena z birokracijo ter da 
evropski zeleni dogovor na splošno 
predstavlja nesorazmerno dodatno 
finančno breme glede na krizo zaradi 
COVID-19;

Or. en
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Predlog spremembe 101
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. pozdravlja povečanje sredstev, 
dodeljenih Skladu za pravični prehod, 
glede na to, da bo v sektorju 
premogovništva do leta 2030 v okviru 
dolgoročnega procesa industrijskega 
prehoda morda izgubljenih 160.000 
delovnih mest, medtem ko se bodo drugi 
sektorji, kot so energetsko intenzivne 
industrije ali avtomobilska industrija, 
soočali tudi s korenitimi strukturnimi 
spremembami;

Or. en

Predlog spremembe 102
Atidže Alieva-Veli (Atidje Alieva-Velii), Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș 
Pîslaru, Samira Rafaela, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da bi bilo treba 
industrijsko strategijo EU razviti skupaj s 
politikami pridobivanja znanj in 
spretnosti, prekvalificiranja ter 
izpopolnjevanja, namenjenih razvoju 
ustreznih znanj in spretnosti za prehod na 
trajnostne načine proizvodnje in 
opravljanja storitev, v skladu z zavezami 
EU, da bo do leta 2050 dosegla podnebno 
nevtralno gospodarstvo.

Or. en
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Predlog spremembe 103
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja ključno vlogo MSP pri 
izvajanju in uveljavljanju industrijske 
politike EU ter doseganju ciljev zelenega 
in digitalnega prehoda; zato poudarja, da 
je pomembno podpirati njihov razvoj, tako 
da se jim olajša dostop do ustreznih 
finančnih sredstev in se zmanjša 
birokracija.

Or. en

Predlog spremembe 104
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj podrobno 
preuči vpliv odvisnosti Evrope od uvoza iz 
tretjih držav, zlasti Kitajske in drugih 
držav, v katerih ima vlada pomemben 
vpliv na trgu, kar ima nepravične 
posledice za podjetja in zaposlene v EU;

Or. en

Predlog spremembe 105
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. priznava prilagojen pristop, ki ga 
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bo Evropska komisija uporabila pri 
oblikovanju programov v okviru 
industrijske strategije; poziva, da bi moral 
biti ta pristop osnovan na realnih 
pogledih, ki bi zajemali dejanske potrebe 
vsakega ekosistema;

Or. en

Predlog spremembe 106
Lukas Mandl

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba za zaščito 
evropskih delovnih mest reformirati 
konkurenčno pravo EU, pri tem pa 
zagotoviti, da bo EU ostala odprta in 
privlačna za tuje naložbe, kar zadeva vidik 
pravne države in standardov EU;

Or. en

Predlog spremembe 107
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva države članice in Evropsko 
komisijo, naj zagotovijo pravičen prehod 
na trajnostne gospodarske sisteme kot 
nepogrešljiv vidik nove industrijske 
strategije EU, zlasti za MSP, ki so 
hrbtenica evropskega gospodarstva; v 
zvezi s tem podpira dopolnjevanje z novim 
akcijskim načrtom za krožno 
gospodarstvo, s katerim naj bi se v EU do 
leta 2030 ustvarilo do 700.000 novih 
delovnih mest, od katerih bodo številna še 
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posebno koristila MSP;

Or. en

Predlog spremembe 108
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da je treba izboljšati 
podobo industrijskega sektorja kot temelja 
gospodarstva, ki zagotavlja petino 
delovnih mest ter prispeva velik delež 
izvoza in naložb v raziskave in inovacije; 
poudarja tudi, da je treba nadalje 
izboljšati podobo podjetništva, ki je 
ključnega pomena za inovacije, 
ustvarjanje delovnih mest in vključevanje.

Or. en

Predlog spremembe 109
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva Komisijo in države članice, 
naj ustvarijo podporno okolje za podjetja, 
ki jim bo omogočalo razvoj in rast na 
podlagi zmanjševanja regulativnega 
bremena in na koncu odprave nekaterih 
davčnih obveznosti za olajšanje 
ustvarjanja delovnih mest;

Or. en
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Predlog spremembe 110
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da je evropska 
konkurenčnost določena zlasti s splošnim 
poslovnim okoljem v EU, zato poziva k 
stalnim prizadevanjem za okrepitev 
poslovnega okolja za MSP ter strateške 
industrije;

Or. en

Predlog spremembe 111
Lukas Mandl

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da za zagotavljanje 
poštene konkurenčnosti podjetja ne smejo 
nuditi dostopa do svojih poslovnih 
podatkov, saj je zasebnost podatkov 
bistvena dobrina za podjetja, ki zagotavlja 
tudi varna delovna mesta v Evropi;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da je treba pred pripravo 
kakršnega koli načrta zagotoviti ustrezno 
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zaščito za vse delavce v sektorjih, na 
katere evropski zeleni dogovor najbolj 
vpliva;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. opozarja, da sta avtomobilski in 
jeklarski sektor najbolj prizadeta zaradi 
vpliva pandemije COVID-19 in 
sprememb, ki se pričakujejo v prihodnjem 
gospodarstvu; meni, da bi morali biti v 
novi industrijski strategiji za ta sektorja 
predvideni ukrepi, vključno z ustrezno 
finančno podporo;

Or. en

Predlog spremembe 114
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo potrebne naložbe v 
infrastrukturo, da bi zagotovile širok 
dostop v vseh evropskih regijah, zlasti na 
podeželskih območjih in v podeželskih 
regijah, zajetih v členu 174 PDEU, za 
spodbujanje podjetništva in novih 
zaposlitvenih priložnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je bistveno za 
konkurenčno industrijo EU, da zna 
zaposliti in obdržati kvalificirano delovno 
silo; meni, da je izobraževanje v sektorjih 
prihodnosti ter na področju znanj, 
spretnosti in kompetenc, zlasti kar zadeva 
poklicno izobraževanje in digitalna znanja 
in spretnosti, bistveno, da se odpravi 
trenutno pomanjkanje znanj in spretnosti; 
meni, da je vseživljenjsko učenje osnovni 
pogoj za zagotavljanje učinkovitega in 
pravočasnega izpopolnjevanja in 
prekvalificiranja delavcev ter bi moralo biti 
sestavni del industrijske strategije EU; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj zagotovi 
dopolnjevanje med cilji nove industrijske 
strategije in pričakovanim posodobljenim 
programom znanj in spretnosti za Evropo;

4. poudarja, da je za konkurenčno 
industrijo EU bistveno, da zna zaposliti in 
obdržati kvalificirano delovno silo; meni, 
da je izobraževanje v sektorjih prihodnosti 
ter na področju znanj, spretnosti in 
kompetenc, zlasti kar zadeva poklicno 
izobraževanje in digitalna znanja in 
spretnosti, bistveno, da se odpravi trenutno 
pomanjkanje znanj in spretnosti; meni, da 
je vseživljenjsko učenje osnovni pogoj za 
zagotavljanje učinkovitega in pravočasnega 
izpopolnjevanja in prekvalificiranja 
delavcev ter bi moralo biti sestavni del 
industrijske strategije EU; poudarja, da so 
aktivni instrumenti trga dela in dostop do 
sistemov socialne varnosti, ki temeljijo na 
solidarnosti, osnovni pogoj za 
kvalificirano evropsko delovno silo; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj zagotovi 
dopolnjevanje med cilji nove industrijske 
strategije in pričakovanim posodobljenim 
programom znanj in spretnosti za Evropo, 
opozarja, da so dostojni delovni pogoji in 
pogoji zaposlitve ter usposabljanje znotraj 
podjetij in nadaljnje izobraževanje ključni 
dejavniki za odpravo pomanjkanja znanj 
in spretnosti;

Or. en

Predlog spremembe 116
Kim Van Sparrentak

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je bistveno za 
konkurenčno industrijo EU, da zna 
zaposliti in obdržati kvalificirano delovno 
silo; meni, da je izobraževanje v sektorjih 
prihodnosti ter na področju znanj, 
spretnosti in kompetenc, zlasti kar zadeva 
poklicno izobraževanje in digitalna znanja 
in spretnosti, bistveno, da se odpravi 
trenutno pomanjkanje znanj in spretnosti; 
meni, da je vseživljenjsko učenje osnovni 
pogoj za zagotavljanje učinkovitega in 
pravočasnega izpopolnjevanja in 
prekvalificiranja delavcev ter bi moralo biti 
sestavni del industrijske strategije EU; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj zagotovi 
dopolnjevanje med cilji nove industrijske 
strategije in pričakovanim posodobljenim 
programom znanj in spretnosti za Evropo;

4. poudarja, da je za konkurenčno 
industrijo EU bistveno, da zna privabiti, 
zaposliti in obdržati kvalificirano delovno 
silo; meni, da so aktivne politike trga dela, 
izobraževanje, vseživljenjsko učenje, 
usposabljanje v sektorjih prihodnosti ter 
zaposlovanje, dostopno in cenovno 
ugodno otroško varstvo, znanja, spretnosti 
in kompetence, zlasti kar zadeva poklicno 
izobraževanje in digitalna znanja in 
spretnosti, bistveni, da se odpravi trenutno 
in prihodnje pomanjkanje znanj in 
spretnosti ter da se ljudem v prihodnosti 
zagotovijo priložnosti in dohodki; meni, da 
so dolgoročna strategija, povečanje naložb 
v človeške vire in vseživljenjsko učenje 
osnovni pogoj za zagotavljanje 
učinkovitega in pravočasnega 
izpopolnjevanja in prekvalificiranja 
delavcev in iskalcev zaposlitve ter bi 
moralo biti sestavni del industrijske 
strategije EU; v zvezi s tem poziva 
Komisijo, naj zagotovi dopolnjevanje med 
cilji nove industrijske strategije, 
evropskimi podnebnimi cilji, novim 
zelenim dogovorom in pričakovanim 
posodobljenim programom znanj in 
spretnosti za Evropo;

Or. en

Predlog spremembe 117
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je bistveno za 
konkurenčno industrijo EU, da zna 
zaposliti in obdržati kvalificirano delovno 
silo; meni, da je izobraževanje v sektorjih 
prihodnosti ter na področju znanj, 

4. poudarja, da je za konkurenčno 
industrijo EU bistveno, da zna zaposliti in 
obdržati kvalificirano delovno silo s 
povezovanjem fizičnega in digitalnega 
sveta; poudarja, da mora EU spodbujati 
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spretnosti in kompetenc, zlasti kar zadeva 
poklicno izobraževanje in digitalna znanja 
in spretnosti, bistveno, da se odpravi 
trenutno pomanjkanje znanj in spretnosti; 
meni, da je vseživljenjsko učenje osnovni 
pogoj za zagotavljanje učinkovitega in 
pravočasnega izpopolnjevanja in 
prekvalificiranja delavcev ter bi moralo biti 
sestavni del industrijske strategije EU; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj zagotovi 
dopolnjevanje med cilji nove industrijske 
strategije in pričakovanim posodobljenim 
programom znanj in spretnosti za Evropo;

izmenjavo informacij, sodelovanje in 
vzpostavitev partnerstev med vsemi 
gospodarskimi subjekti, pri čemer mora 
posebno pozornost nameniti 
raziskovalnim in izobraževalnim 
ustanovam; meni, da je izobraževanje v 
sektorjih prihodnosti ter na področju znanj, 
spretnosti in kompetenc, zlasti kar zadeva 
poklicno izobraževanje in digitalna znanja 
in spretnosti, bistveno, da se odpravi 
trenutno pomanjkanje znanj in spretnosti; 
meni, da sta vseživljenjsko učenje in 
digitalno opismenjevanje osnovni pogoj za 
zagotavljanje učinkovitega in pravočasnega 
izpopolnjevanja in prekvalificiranja 
delavcev ter bi moralo biti sestavni del 
industrijske strategije EU; v zvezi s tem 
poziva Komisijo, naj zagotovi 
dopolnjevanje med cilji nove industrijske 
strategije in pričakovanim posodobljenim 
programom znanj in spretnosti za Evropo;

Or. en

Predlog spremembe 118
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je bistveno za 
konkurenčno industrijo EU, da zna 
zaposliti in obdržati kvalificirano delovno 
silo; meni, da je izobraževanje v sektorjih 
prihodnosti ter na področju znanj, 
spretnosti in kompetenc, zlasti kar zadeva 
poklicno izobraževanje in digitalna znanja 
in spretnosti, bistveno, da se odpravi 
trenutno pomanjkanje znanj in spretnosti; 
meni, da je vseživljenjsko učenje osnovni 
pogoj za zagotavljanje učinkovitega in 
pravočasnega izpopolnjevanja in 
prekvalificiranja delavcev ter bi moralo biti 
sestavni del industrijske strategije EU; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj zagotovi 

4. poudarja, da je za konkurenčno 
industrijo EU bistveno, da zna zaposliti in 
obdržati kvalificirano delovno silo; meni, 
da je izobraževanje v sektorjih prihodnosti 
ter na področju znanj, spretnosti in 
kompetenc, zlasti kar zadeva poklicno 
izobraževanje in digitalna znanja in 
spretnosti, bistveno, da se odpravi trenutno 
pomanjkanje znanj in spretnosti; meni, da 
je vseživljenjsko učenje osnovni pogoj za 
zagotavljanje učinkovitega in pravočasnega 
izpopolnjevanja in prekvalificiranja 
delavcev ter bi moralo biti sestavni del 
industrijske strategije EU; v zvezi s tem 
poziva Komisijo, naj zagotovi 
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dopolnjevanje med cilji nove industrijske 
strategije in pričakovanim posodobljenim 
programom znanj in spretnosti za Evropo;

dopolnjevanje med cilji nove industrijske 
strategije in pričakovanim posodobljenim 
programom znanj in spretnosti za Evropo z 
osredotočanjem na konkretne ukrepe in 
usklajene strategije za odrasle, ki jim 
omogočajo, da izboljšajo svoja znanja in 
spretnosti ter kvalifikacije, da bi zadostili 
potrebam, povpraševanju in spremembam 
na sodobnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 119
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je bistveno za 
konkurenčno industrijo EU, da zna 
zaposliti in obdržati kvalificirano delovno 
silo; meni, da je izobraževanje v sektorjih 
prihodnosti ter na področju znanj, 
spretnosti in kompetenc, zlasti kar zadeva 
poklicno izobraževanje in digitalna znanja 
in spretnosti, bistveno, da se odpravi 
trenutno pomanjkanje znanj in spretnosti; 
meni, da je vseživljenjsko učenje osnovni 
pogoj za zagotavljanje učinkovitega in 
pravočasnega izpopolnjevanja in 
prekvalificiranja delavcev ter bi moralo biti 
sestavni del industrijske strategije EU; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj zagotovi 
dopolnjevanje med cilji nove industrijske 
strategije in pričakovanim posodobljenim 
programom znanj in spretnosti za Evropo;

4. poudarja, da je za konkurenčno 
industrijo EU bistveno, da zna zaposliti in 
obdržati kvalificirano delovno silo; meni, 
da je izobraževanje v sektorjih prihodnosti 
ter na področju znanj, spretnosti in 
kompetenc, zlasti kar zadeva poklicno in 
dualno izobraževanje ter digitalna znanja 
in spretnosti, bistveno, da se odpravi 
trenutno pomanjkanje znanj in spretnosti; 
meni, da bi morali imeti industrija in 
podjetja v EU ključno vlogo pri 
načrtovanju in razvoju izobraževalnih 
programov in programov usposabljanja, 
da bi olajšali prehod na trg dela; meni, da 
je vseživljenjsko učenje osnovni pogoj za 
zagotavljanje učinkovitega in pravočasnega 
izpopolnjevanja in prekvalificiranja 
delavcev ter bi moralo biti sestavni del 
industrijske strategije EU; v zvezi s tem 
poziva Komisijo, naj zagotovi 
dopolnjevanje med cilji nove industrijske 
strategije in pričakovanim posodobljenim 
programom znanj in spretnosti za Evropo;

Or. en
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Predlog spremembe 120
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je bistveno za 
konkurenčno industrijo EU, da zna 
zaposliti in obdržati kvalificirano delovno 
silo; meni, da je izobraževanje v sektorjih 
prihodnosti ter na področju znanj, 
spretnosti in kompetenc, zlasti kar zadeva 
poklicno izobraževanje in digitalna znanja 
in spretnosti, bistveno, da se odpravi 
trenutno pomanjkanje znanj in spretnosti; 
meni, da je vseživljenjsko učenje osnovni 
pogoj za zagotavljanje učinkovitega in 
pravočasnega izpopolnjevanja in 
prekvalificiranja delavcev ter bi moralo biti 
sestavni del industrijske strategije EU; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj zagotovi 
dopolnjevanje med cilji nove industrijske 
strategije in pričakovanim posodobljenim 
programom znanj in spretnosti za Evropo;

4. poudarja, da je za konkurenčno 
industrijo EU bistveno, da zna zaposliti in 
obdržati kvalificirano delovno silo; meni, 
da so naložbe v izobraževanje v sektorjih 
prihodnosti ter na področju znanj, 
spretnosti in kompetenc, zlasti kar zadeva 
poklicno izobraževanje in digitalna znanja 
in spretnosti, bistvene, da se odpravi 
trenutno pomanjkanje znanj in spretnosti; 
meni, da je vseživljenjsko učenje osnovni 
pogoj za zagotavljanje učinkovitega in 
pravočasnega izpopolnjevanja in 
prekvalificiranja delavcev ter bi moralo biti 
sestavni del industrijske strategije EU; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj zagotovi 
dopolnjevanje med cilji nove industrijske 
strategije in pričakovanim posodobljenim 
programom znanj in spretnosti za Evropo; 
poudarja, da je pomembno, da 
kompetence ustrezajo potrebam na trgu 
delovne sile; poziva k izboljšanju 
priznavanja kvalifikacij;

Or. en

Predlog spremembe 121
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je bistveno za 
konkurenčno industrijo EU, da zna 
zaposliti in obdržati kvalificirano delovno 
silo; meni, da je izobraževanje v sektorjih 
prihodnosti ter na področju znanj, 
spretnosti in kompetenc, zlasti kar zadeva 

4. poudarja, da je za konkurenčno 
industrijo EU bistveno, da zna zaposliti in 
obdržati kvalificirano delovno silo; meni, 
da je izobraževanje v sektorjih prihodnosti 
ter na področju znanj, spretnosti in 
kompetenc, zlasti kar zadeva poklicno 
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poklicno izobraževanje in digitalna znanja 
in spretnosti, bistveno, da se odpravi 
trenutno pomanjkanje znanj in spretnosti; 
meni, da je vseživljenjsko učenje osnovni 
pogoj za zagotavljanje učinkovitega in 
pravočasnega izpopolnjevanja in 
prekvalificiranja delavcev ter bi moralo biti 
sestavni del industrijske strategije EU; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj zagotovi 
dopolnjevanje med cilji nove industrijske 
strategije in pričakovanim posodobljenim 
programom znanj in spretnosti za Evropo;

izobraževanje in digitalna znanja in 
spretnosti, bistveno, da se odpravi trenutno 
pomanjkanje znanj in spretnosti; poudarja 
pomen sodelovanja delavcev pri 
upravljanju in njihovega 
samozaposlovanja, tudi prek zadrug in 
socialnih podjetij; meni, da je 
vseživljenjsko učenje osnovni pogoj za 
zagotavljanje učinkovitega in pravočasnega 
izpopolnjevanja in prekvalificiranja 
delavcev ter bi moralo biti sestavni del 
industrijske strategije EU; v zvezi s tem 
poziva Komisijo, naj zagotovi 
dopolnjevanje med cilji nove industrijske 
strategije in pričakovanim posodobljenim 
programom znanj in spretnosti za Evropo;

Or. en

Predlog spremembe 122
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis 
(Constantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je bistveno za 
konkurenčno industrijo EU, da zna 
zaposliti in obdržati kvalificirano delovno 
silo; meni, da je izobraževanje v sektorjih 
prihodnosti ter na področju znanj, 
spretnosti in kompetenc, zlasti kar zadeva 
poklicno izobraževanje in digitalna znanja 
in spretnosti, bistveno, da se odpravi 
trenutno pomanjkanje znanj in spretnosti; 
meni, da je vseživljenjsko učenje osnovni 
pogoj za zagotavljanje učinkovitega in 
pravočasnega izpopolnjevanja in 
prekvalificiranja delavcev ter bi moralo biti 
sestavni del industrijske strategije EU; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj zagotovi 
dopolnjevanje med cilji nove industrijske 
strategije in pričakovanim posodobljenim 
programom znanj in spretnosti za Evropo;

4. poudarja, da je za stabilno in 
trajnostno industrijo EU bistveno, da zna 
zaposliti in obdržati kvalificirano delovno 
silo; meni, da so v zvezi s tem višje plače 
in boljši delovni pogoji odločilnega 
pomena; meni, da je izobraževanje v 
sektorjih prihodnosti ter na področju znanj, 
spretnosti in kompetenc, zlasti kar zadeva 
poklicno izobraževanje in digitalna znanja 
in spretnosti, tudi pomembno, da se 
odpravi trenutno pomanjkanje znanj in 
spretnosti; meni, da bi vseživljenjsko 
učenje lahko prispevalo k zagotavljanju 
učinkovitega in pravočasnega 
izpopolnjevanja in prekvalificiranja 
delavcev ter bi moralo biti sestavni del 
industrijske strategije EU; v zvezi s tem 
poziva Komisijo, naj zagotovi 
dopolnjevanje med cilji nove industrijske 
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strategije in pričakovanim posodobljenim 
programom znanj in spretnosti za Evropo;

Or. en

Predlog spremembe 123
Loucas Fourlas

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je bistveno za 
konkurenčno industrijo EU, da zna 
zaposliti in obdržati kvalificirano delovno 
silo; meni, da je izobraževanje v sektorjih 
prihodnosti ter na področju znanj, 
spretnosti in kompetenc, zlasti kar zadeva 
poklicno izobraževanje in digitalna znanja 
in spretnosti, bistveno, da se odpravi 
trenutno pomanjkanje znanj in spretnosti; 
meni, da je vseživljenjsko učenje osnovni 
pogoj za zagotavljanje učinkovitega in 
pravočasnega izpopolnjevanja in 
prekvalificiranja delavcev ter bi moralo biti 
sestavni del industrijske strategije EU; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj zagotovi 
dopolnjevanje med cilji nove industrijske 
strategije in pričakovanim posodobljenim 
programom znanj in spretnosti za Evropo;

4. poudarja, da je bistveno za 
konkurenčno industrijo EU, da zna 
zaposliti in obdržati kvalificirano delovno 
silo; meni, da je izobraževanje v sektorjih 
prihodnosti ter na področju znanj, 
spretnosti in kompetenc, zlasti kar zadeva 
poklicno izobraževanje in digitalna znanja 
in spretnosti, bistveno, da se odpravi 
trenutno pomanjkanje znanj in spretnosti; 
meni, da je vseživljenjsko učenje osnovni 
pogoj za zagotavljanje učinkovitega in 
pravočasnega izpopolnjevanja in 
prekvalificiranja delavcev ter bi moralo biti 
sestavni del industrijske strategije EU; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj zagotovi 
dopolnjevanje med cilji nove industrijske 
strategije in pričakovanim posodobljenim 
programom znanj in spretnosti za Evropo; 
meni, da bi bilo treba preučiti dodatne 
instrumente za povečanje zbliževanja 
trgov dela;

Or. en

Predlog spremembe 124
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je bistveno za 
konkurenčno industrijo EU, da zna 
zaposliti in obdržati kvalificirano delovno 
silo; meni, da je izobraževanje v sektorjih 
prihodnosti ter na področju znanj, 
spretnosti in kompetenc, zlasti kar zadeva 
poklicno izobraževanje in digitalna znanja 
in spretnosti, bistveno, da se odpravi 
trenutno pomanjkanje znanj in spretnosti; 
meni, da je vseživljenjsko učenje osnovni 
pogoj za zagotavljanje učinkovitega in 
pravočasnega izpopolnjevanja in 
prekvalificiranja delavcev ter bi moralo biti 
sestavni del industrijske strategije EU; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj zagotovi 
dopolnjevanje med cilji nove industrijske 
strategije in pričakovanim posodobljenim 
programom znanj in spretnosti za Evropo;

4. poudarja, da je bistveno za 
konkurenčno industrijo EU, da zna 
zaposliti in obdržati kvalificirano delovno 
silo; meni, da je izobraževanje v sektorjih 
prihodnosti ter na področju znanj, 
spretnosti in kompetenc, zlasti kar zadeva 
poklicno izobraževanje in digitalna znanja 
in spretnosti, bistveno, da se odpravi 
trenutno pomanjkanje znanj in spretnosti; 
meni, da je individualizirano 
vseživljenjsko učenje osnovni pogoj za 
zagotavljanje učinkovitega in pravočasnega 
izpopolnjevanja in prekvalificiranja 
delavcev ter bi moralo biti sestavni del 
industrijske strategije EU; v zvezi s tem 
poziva Komisijo, naj zagotovi 
dopolnjevanje med cilji nove industrijske 
strategije in pričakovanim posodobljenim 
programom znanj in spretnosti za Evropo;

Or. en

Predlog spremembe 125
Kim Van Sparrentak

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da mora okrevanje po krizi 
zaradi COVID-19 pospešiti prehod na 
krožno in podnebno nevtralno 
gospodarstvo in družbo, ki bo ponujala 
nove priložnosti za ustvarjanje delovnih 
mest, ter posodobiti evropski industrijski 
sektor z ustvarjanjem novih trgov, zlasti z 
energijsko učinkovitostjo, povečanjem 
obnovljivih virov energije in 
spodbujanjem inovativnih modelov, kot so 
recikliranje z dodajanjem vrednosti, 
ponovna uporaba in popravila, z 
določitvijo pravice do popravila, hkrati pa 
prispevati k dobremu počutju ljudi in 
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zmanjšanju porabe energije in virov v 
Evropi ter s tem k zmanjšanju stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 126
Atidže Alieva-Veli (Atidje Alieva-Velii), Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș 
Pîslaru, Samira Rafaela, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. priznava, da je pomanjkanje znanj 
in spretnosti eden največjih izzivov, s 
katerimi se zdaj soočajo podjetja, ki ovira 
proizvodnjo in rast; meni, da so podjetja 
ključni akterji pri spodbujanju razvoja 
znanj, spretnosti in kompetenc; poziva EU 
in države članice, naj spodbujajo in 
podpirajo boljše sodelovanje med 
izobraževalnimi ustanovami in podjetji, da 
bi zagotovile nova znanja in spretnosti za 
nove poklice in sektorje, ki se bodo 
pojavili po prehodu na trajnostno, 
digitalno in zeleno gospodarstvo.

Or. en

Predlog spremembe 127
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da bi morala biti 
prednostna naloga nove industrijske 
strategije za Evropo spodbujanje 
evropskega podjetniškega duha, kulture 
vseživljenjskega izobraževanja in 
usposabljanja ter konkretnih ukrepov za 
prekvalificiranje, namenjenih ustvarjanju 
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močne in odporne delovne sile; poziva, 
naj industrijska strategija EU upošteva 
različne regije v EU in različne trge dela v 
državah članicah EU, da bi zagotovili 
skladnost na notranjem trgu in enake 
zaposlitvene pogoje;

Or. en

Predlog spremembe 128
Marc Angel

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj predlaga 
ustrezne odzive na nadaljnje sektorske 
spremembe, ki zahtevajo ustrezen 
program prekvalificiranja za zaposlene, 
katerih delovna mesta bodo izginila ali jih 
bo nadomestila robotika; z namenom 
okrepitve enotnega trga tudi poudarja, da 
je treba obravnavati možne družbene 
odzive ter razviti koncepte in ideje, ki so 
lahko odgovor na te izzive, vključno z 
vidiki morebitne obdavčitve delovnih mest, 
ki jih bo nadomestila robotika;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba mlade 
vajence prek plačanega 
visokokakovostnega vajeništva hitreje 
vključiti na trg dela; poziva države 
članice, naj že od primarnega 
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izobraževanja naprej spodbujajo 
izobraževalno kulturo poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, v kateri se 
cenijo obrti, izobraževalna pot poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja pa postane 
želena in predvidljiva;

Or. en

Predlog spremembe 130
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da so socialni dialog na 
vseh ravneh in močna socialna 
partnerstva ključni za soočanje z 
gospodarskimi in industrijskimi izzivi, in 
sicer v sodelovanju med delavci in 
delodajalci, vključno s predvidevanjem 
sprememb ter opredelitvijo skupnih 
strategij za podjetja in delavce za obnovo 
in uspešno obvladovanje sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 131
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da razvoj tehnologij 
umetne inteligence ustvarja resne etične 
izzive za prihodnost trga dela; Komisiji 
priporoča, naj to težavo upošteva pri oceni 
učinka zakonodaje o umetni inteligenci;

Or. en
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Predlog spremembe 132
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja vlogo dostopnosti učnih 
dejavnosti pri ustvarjanju kulture 
vseživljenjskega učenja; poziva Evropsko 
komisijo, naj razvije in spodbuja več 
možnosti za dejavnosti vseživljenjskega 
učenja, kot so univerzitetni programi za 
odrasle in starejše, javna učna središča, 
kuponi za učne dejavnosti, javni množični 
spletni tečaji, več sredstev za organizacije 
civilne družbe na področju izobraževanja, 
sredstva za poklicne prehode in 
dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 133
Atidže Alieva-Veli (Atidje Alieva-Velii), Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș 
Pîslaru, Samira Rafaela, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da so visoko 
usposobljeni delavci glavni vir inovacij in 
konkurenčnosti; poziva Komisijo in 
države članice, naj povečajo mobilnost na 
notranjem trgu in s tem odpravijo vse 
preostale ovire ter zagotovijo prenosljivost 
in popolno priznavanje znanj, spretnosti 
in poklicnih kvalifikacij ter učinkovito 
zaščito pravice mobilnih oseb v EU do 
socialne varnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 134
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva Komisijo, naj z državami 
članicami tesno sodeluje pri načrtovanju, 
uvedbi in izvrševanju evropskih etičnih in 
varnostnih standardov za umetno 
inteligenco; ugotavlja, da bi lahko EU pri 
spodbujanju družbeno odgovornega 
pristopa k tej tehnologiji in njeni uporabi 
prevzela vodilno vlogo v svetu;

Or. en

Predlog spremembe 135
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. podpira, da je treba ustanoviti 
skupino EU za napovedovanje, sestavljeno 
iz industrije, socialnih partnerjev in 
drugih ustreznih deležnikov, da bo z 
umetno inteligenco in zmogljivostmi za 
obdelavo masovnih podatkov ugotovila 
prihodnje vrzeli v znanju in spretnostih 
ter njihovo pomanjkanje;

Or. en

Predlog spremembe 136
Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidje Alieva-Velii), Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. pozdravlja delo Evropske fundacije 
za usposabljanje (ETF), zlasti na 
področju poklicnega izobraževanja, pri 
spodbujanju mobilnosti ter pomoči 
partnerskim državam pri njihovem 
prehodu in razvoju človeškega kapitala z 
reformo njihovih sistemov izobraževanja 
in usposabljanja ter trga dela; poziva k 
okrepitvi sodelovanja na področju 
spoznanj, izmenjave informacij in 
primerov dobre prakse med Evropskim 
centrom za razvoj poklicnega 
usposabljanja, Evropsko fundacijo za 
izboljšanje življenjskih in delovnih 
razmer, Evropsko službo za zunanje 
delovanje in Komisijo.

Or. en

Predlog spremembe 137
Atidže Alieva-Veli (Atidje Alieva-Velii), Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș 
Pîslaru

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. meni, da so potrebni nujni ukrepi 
za zadovoljitev sedanjih in prihodnjih 
potreb po kvalificiranih delavcih; poziva 
EU in države članice, naj izboljšajo in 
nadalje razvijejo politike za privabljanje 
raziskovalcev, uspešnih študentov in 
visoko usposobljenih delavcev iz tretjih 
držav.

Or. en
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Predlog spremembe 138
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poudarja, da bi morala nova 
industrijska strategija podpirati enake 
konkurenčne pogoje in kohezijo v EU;

Or. en

Predlog spremembe 139
Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidje Alieva-Velii), Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. poziva, naj Evropska komisija 
bolje napoveduje, katera znanja in 
spretnosti bodo potrebni v sektorjih in 
industriji za prilagoditev spremembam 
zaradi novega zelenega gospodarstva in 
zlasti za zagotovitev modelov za scenarije 
učinkov razogljičenja na zaposlovanje; 
spodbuja Evropsko komisijo, naj 
nadaljuje postopek posvetovanja z vsemi 
ustreznimi deležniki, vključno s ponudniki 
poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, univerzami, javnimi zavodi 
za zaposlovanje, sindikati ter lokalnimi in 
regionalnimi organi.

Or. en

Predlog spremembe 140
Atidže Alieva-Veli (Atidje Alieva-Velii), Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș 
Pîslaru, Samira Rafaela
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. meni, da bi bilo treba pri novi 
industrijski strategiji upoštevati 
raznolikost MSP, kar zadeva njihovo 
velikost, starost ali sektor; poleg tega 
priznava, da je lahko zelena in digitalna 
preobrazba za nekatera MSP izziv; poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo 
večjo podporo za predhodne naložbe, ki 
jih zahtevajo krožni in bolj zeleni poslovni 
modeli, ter odpravijo vsa obstoječa 
upravna bremena, s katerimi se srečujejo 
MSP.

Or. en

Predlog spremembe 141
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. poziva, naj se v strategijo vključijo 
potrebe manj tehnološko naprednih 
industrijskih regij, ki so močno odvisne od 
trdnih fosilnih goriv, kot je pokritost s 
širokopasovnim internetom; poudarja, da 
je treba vključiti tveganje izgube delovnih 
mest zaradi industrijskega prehoda;

Or. en

Predlog spremembe 142
Atidže Alieva-Veli (Atidje Alieva-Velii), Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș 
Pîslaru, Samira Rafaela, Radka Maxová

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

4e. poudarja, da bi morali imeti 
državljani in podjetja po vsej EU enake 
možnosti za izkoriščanje prednosti 
industrijske preobrazbe; poziva EU in 
države članice, naj zagotovijo, da bo 
prehod na bolj digitalne, inovativne in 
trajnostne industrije spodbudil rast 
gospodarstva in povečal blaginjo ter ne bo 
privedel do izključenosti ali družbene in 
geografske polarizacije.

Or. en

Predlog spremembe 143
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je nedavna pandemija 
pokazala, kako pomembne so digitalne 
rešitve, zlasti delo na daljavo, in da je treba 
oblikovati smernice in predpise na evropski 
ravni; meni, da delo na daljavo ponuja 
priložnosti, kot so boljše usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja, 
zmanjšanje emisij CO2 v zvezi z 
vsakdanjim prevozom na delo ter večje 
zaposlitvene možnosti za invalide; poziva 
Komisijo, naj predlaga zakonodajni okvir 
za ureditev pogojev za delo na daljavo po 
vsej EU;

5. meni, da je nedavna pandemija 
pokazala, kako pomembne so digitalne 
rešitve, zlasti delo na daljavo, in da je treba 
oblikovati smernice in predpise na evropski 
ravni; meni, da delo na daljavo ponuja 
priložnosti, kot so boljše usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja, 
zmanjšanje emisij CO2 v zvezi z 
vsakdanjim prevozom na delo ter večje 
zaposlitvene možnosti za invalide, starše z 
majhnimi otroki ali neformalne 
oskrbovalce, ki skrbijo za svoje vzdrževane 
sorodnike; poziva Komisijo, naj predlaga 
zakonodajni okvir za ureditev pogojev za 
delo na daljavo po vsej EU; vendar 
poudarja, da mora ta okvir tem razmeram 
ter zlasti usklajevanju poklicnega in 
zasebnega življenja staršev z majhnimi 
otroki ali neformalnih oskrbovalcev 
nameniti večjo pozornost, zlasti če se bo 
delo na daljavo izvajalo v času prihodnje 
krize, kar se je izkazalo za problematično 
med krizo zaradi COVID-19, ko je bila 
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večina šol in centrov za dnevno varstvo 
zaprtih, starši in oskrbovalci pa so morali 
obveznosti, povezane z oskrbo, usklajevati 
z delom na daljavo.

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je nedavna pandemija 
pokazala, kako pomembne so digitalne 
rešitve, zlasti delo na daljavo, in da je treba 
oblikovati smernice in predpise na 
evropski ravni; meni, da delo na daljavo 
ponuja priložnosti, kot so boljše 
usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja, zmanjšanje emisij CO2 v zvezi z 
vsakdanjim prevozom na delo ter večje 
zaposlitvene možnosti za invalide; poziva 
Komisijo, naj predlaga zakonodajni okvir 
za ureditev pogojev za delo na daljavo po 
vsej EU;

5. opozarja, da je nedavna pandemija 
pokazala, kako pomembne so digitalne 
rešitve, zlasti delo na daljavo, in da je treba 
oblikovati skupna pravila na evropski 
ravni za zaščito zdravja in varnosti 
delavcev; ugotavlja, da delo na daljavo 
ponuja priložnosti, kot so boljše 
usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja, zmanjšanje emisij CO2 v zvezi z 
vsakdanjim prevozom na delo ter večje 
zaposlitvene možnosti za invalide, hkrati 
pa obstajajo tveganja, povezana z 
duševnim dobrim počutjem delavcev, ter 
splošne težave, povezane s socialnim, 
poklicnim in digitalnim razkorakom, ki je 
še posebno problematičen; poziva 
Komisijo, naj predlaga direktivo o 
dostojnih delovnih pogojih in pogojih 
zaposlitve v digitalnem gospodarstvu;

Or. en

Predlog spremembe 145
Marc Botenga, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis (Constantinos 
Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je nedavna pandemija 
pokazala, kako pomembne so digitalne 
rešitve, zlasti delo na daljavo, in da je treba 
oblikovati smernice in predpise na evropski 
ravni; meni, da delo na daljavo ponuja 
priložnosti, kot so boljše usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja, 
zmanjšanje emisij CO2 v zvezi z 
vsakdanjim prevozom na delo ter večje 
zaposlitvene možnosti za invalide; poziva 
Komisijo, naj predlaga zakonodajni okvir 
za ureditev pogojev za delo na daljavo po 
vsej EU;

5. meni, da je nedavna pandemija 
pokazala, kako pomembne so digitalne 
rešitve, zlasti delo na daljavo, in da je treba 
oblikovati smernice in predpise na evropski 
ravni; meni, da delo na daljavo ponuja tako 
tveganja kot priložnosti za usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja, 
zmanjšanje emisij CO2 v zvezi z 
vsakdanjim prevozom na delo ter večje 
zaposlitvene možnosti za invalide; poziva 
Komisijo, naj predlaga zakonodajni okvir 
za ureditev pogojev za delo na daljavo po 
vsej EU, da bi ohranila najvišje standarde 
zaposlovanja in preprečila vsakršno 
slabljenje kolektivnega pogajanja in 
vključevanja socialnih partnerjev;

Or. en

Predlog spremembe 146
Kim Van Sparrentak

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je nedavna pandemija 
pokazala, kako pomembne so digitalne 
rešitve, zlasti delo na daljavo, in da je treba 
oblikovati smernice in predpise na evropski 
ravni; meni, da delo na daljavo ponuja 
priložnosti, kot so boljše usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja, 
zmanjšanje emisij CO2 v zvezi z 
vsakdanjim prevozom na delo ter večje 
zaposlitvene možnosti za invalide; poziva 
Komisijo, naj predlaga zakonodajni okvir 
za ureditev pogojev za delo na daljavo po 
vsej EU;

5. meni, da je nedavna pandemija 
pokazala in še dodatno poudarila, kako 
pomembno je poiskati okolju prijazne in 
digitalne rešitve, kot je zlasti delo na 
daljavo, in da je treba oblikovati smernice 
in predpise na evropski ravni; meni, da 
delo na daljavo ponuja priložnosti, kot so 
boljše usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja, zmanjšanje emisij CO2 
v zvezi z vsakdanjim prevozom na delo ter 
večje zaposlitvene možnosti za invalide in 
mlade ter prebivalce oddaljenih območij; 
poziva Komisijo, naj predlaga zakonodajni 
okvir za ureditev pogojev za delo na 
daljavo po vsej EU;

Or. en
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Predlog spremembe 147
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je nedavna pandemija 
pokazala, kako pomembne so digitalne 
rešitve, zlasti delo na daljavo, in da je treba 
oblikovati smernice in predpise na 
evropski ravni; meni, da delo na daljavo 
ponuja priložnosti, kot so boljše 
usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja, zmanjšanje emisij CO2 v zvezi z 
vsakdanjim prevozom na delo ter večje 
zaposlitvene možnosti za invalide; poziva 
Komisijo, naj predlaga zakonodajni okvir 
za ureditev pogojev za delo na daljavo po 
vsej EU;

5. meni, da je nedavna pandemija 
pokazala, kako pomembne so digitalne 
rešitve, zlasti delo na daljavo, in da je treba 
oblikovati smernice na evropski ravni; 
meni, da delo na daljavo ponuja 
priložnosti, kot so boljše usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja, 
zmanjšanje emisij CO2 v zvezi z 
vsakdanjim prevozom na delo ter večje 
zaposlitvene možnosti za invalide;

Or. en

Predlog spremembe 148
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je nedavna pandemija 
pokazala, kako pomembne so digitalne 
rešitve, zlasti delo na daljavo, in da je treba 
oblikovati smernice in predpise na 
evropski ravni; meni, da delo na daljavo 
ponuja priložnosti, kot so boljše 
usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja, zmanjšanje emisij CO2 v zvezi z 
vsakdanjim prevozom na delo ter večje 
zaposlitvene možnosti za invalide; poziva 
Komisijo, naj predlaga zakonodajni okvir 
za ureditev pogojev za delo na daljavo po 
vsej EU;

5. meni, da je nedavna pandemija 
pokazala, kako pomembne so digitalne 
rešitve, zlasti delo na daljavo, in da je treba 
oblikovati smernice na evropski ravni; 
meni, da delo na daljavo ponuja 
priložnosti, kot so boljše usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja, 
zmanjšanje emisij CO2 v zvezi z 
vsakdanjim prevozom na delo ter večje 
zaposlitvene možnosti za invalide;



AM\1207099SL.docx 75/89 PE653.758v01-00

SL

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je nedavna pandemija 
pokazala, kako pomembne so digitalne 
rešitve, zlasti delo na daljavo, in da je treba 
oblikovati smernice in predpise na evropski 
ravni; meni, da delo na daljavo ponuja 
priložnosti, kot so boljše usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja, 
zmanjšanje emisij CO2 v zvezi z 
vsakdanjim prevozom na delo ter večje 
zaposlitvene možnosti za invalide; poziva 
Komisijo, naj predlaga zakonodajni okvir 
za ureditev pogojev za delo na daljavo po 
vsej EU;

5. meni, da je nedavna pandemija 
pokazala, kako pomembne so digitalne 
rešitve, zlasti delo na daljavo, in da je treba 
oblikovati smernice in predpise na evropski 
ravni; meni, da delo na daljavo ponuja 
priložnosti, kot so boljše usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja, 
zmanjšanje emisij CO2 v zvezi z 
vsakdanjim prevozom na delo ter večje 
zaposlitvene možnosti za invalide;

Or. en

Predlog spremembe 150
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je nedavna pandemija 
pokazala, kako pomembne so digitalne 
rešitve, zlasti delo na daljavo, in da je treba 
oblikovati smernice in predpise na evropski 
ravni; meni, da delo na daljavo ponuja 
priložnosti, kot so boljše usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja, 
zmanjšanje emisij CO2 v zvezi z 
vsakdanjim prevozom na delo ter večje 
zaposlitvene možnosti za invalide; poziva 

(Ne zadeva slovenske različice.)



PE653.758v01-00 76/89 AM\1207099SL.docx

SL

Komisijo, naj predlaga zakonodajni okvir 
za ureditev pogojev za delo na daljavo po 
vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poudarja, da naložbe v varnost in zdravje 
pri delu prispevajo k preprečevanju z 
delom povezanih bolezni, nezgod ter 
škodljivih fizičnih in psihosocialnih 
obremenitev ter konkretno pozitivno 
vplivajo na gospodarstvo, saj prispevajo k 
večji učinkovitosti in trajnostnim 
poklicnim potem; želi spomniti, da se po 
navedbah Evropske komisije vsak evro, 
porabljen za varnost in zdravje pri delu, 
povrne z najmanj dvema evroma; 
poudarja, da bi morala biti varnost in 
zdravje pri delu tudi v novi industrijski 
strategiji za Evropo prioriteta;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Evropsko komisijo, naj 
predlaga ambiciozno posodobitev 
evropskega akcijskega načrta za digitalno 
izobraževanje, ki demokratizira učenje na 
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daljavo, vključuje vseživljenjsko učenje in 
neformalno izobraževanje, zagotavlja več 
finančnih sredstev za dajanje absolutne 
prednosti digitalnim znanjem in 
spretnostim ter povečuje sodelovanje med 
državami članicami; poziva Evropsko 
komisijo, naj preuči pomembno vlogo ter 
možnosti dela in učenja na daljavo v 
javnem in zasebnem sektorju, pri čemer 
ne sme biti nihče zapostavljen.

Or. en

Predlog spremembe 153
Lukas Mandl

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da bi bilo treba 
podnebno politiko uresničevati tako, da bi 
podpirala nove tehnologije, naložbe in 
inovacije ter s tem ustvarjanje delovnih 
mest; poudarja, da mora vsak načrt za 
razogljičenje evropskih industrij, čeprav 
lahko ekološki prehod ustvari nova zelena 
delovna mesta, spremljati mehanizem za 
ogljično prilagoditev na mejah, ki je 
združljiv s pravili STO in dopolnjuje 
obstoječe ukrepe v zvezi s selitvijo virov 
CO2;

Or. en

Predlog spremembe 154
Margarita de la Pisa Carrión

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

5a. poziva države članice, naj 
zagotovijo učinkovite okvire za 
preventivno prestrukturiranje in okvir za 
nove priložnosti, da bi poštenim 
dolžnikom v finančnih težavah omogočile 
ponovno vzpostavitev uspešnega 
poslovanja, preprečile njihovo 
insolventnost in jih ne bi odvračale od 
preskušanja novih idej;

Or. en

Predlog spremembe 155
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da morata biti 
uravnotežena zastopanost spolov in 
doseganje enakosti med moškimi in 
ženskami temeljni načeli industrijske 
strategije EU; poziva Komisijo, naj v svojo 
strategijo za industrijsko politiko vključi 
vidik enakosti spolov, zlasti pri ukrepih za 
obravnavanje digitalne in zelene 
preobrazbe, ter naj spodbuja udeležbo 
žensk v digitalnem podjetništvu, 
izobraževanju in zaposlovanju na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike ter na področju IKT, da bi 
preprečili industrijsko in digitalno vrzel 
med spoloma;

6. poudarja, da mora biti enakost med 
moškimi in ženskami temeljno načelo 
industrijske strategije EU; poziva 
Komisijo, naj spodbuja udeležbo žensk v 
digitalnem podjetništvu, izobraževanju in 
zaposlovanju na področju naravoslovja, 
tehnologije, inženirstva in matematike ter 
na področju IKT;

Or. en

Predlog spremembe 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
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da morata biti 
uravnotežena zastopanost spolov in 
doseganje enakosti med moškimi in 
ženskami temeljni načeli industrijske 
strategije EU; poziva Komisijo, naj v svojo 
strategijo za industrijsko politiko vključi 
vidik enakosti spolov, zlasti pri ukrepih za 
obravnavanje digitalne in zelene 
preobrazbe, ter naj spodbuja udeležbo 
žensk v digitalnem podjetništvu, 
izobraževanju in zaposlovanju na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike ter na področju IKT, da bi 
preprečili industrijsko in digitalno vrzel 
med spoloma;

6. poudarja, da morata biti 
uravnotežena zastopanost spolov in 
doseganje enakosti med moškimi in 
ženskami temeljni načeli industrijske 
strategije EU; poziva Komisijo, naj v svojo 
strategijo za industrijsko politiko vključi 
vidik enakosti spolov, zlasti pri ukrepih za 
obravnavanje digitalne in zelene 
preobrazbe, ter naj spodbuja udeležbo 
žensk v digitalnem podjetništvu, 
izobraževanju in zaposlovanju na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike ter na področju IKT, da bi 
odpravili industrijsko in digitalno vrzel 
med spoloma; poziva države članice, naj 
končno odpravijo blokado direktive o 
zastopanosti žensk v upravnih odborih, ki 
je bila predlagana že leta 2012, da bi 
povečali delež žensk na vodstvenih 
položajih;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da morata biti 
uravnotežena zastopanost spolov in 
doseganje enakosti med moškimi in 
ženskami temeljni načeli industrijske 
strategije EU; poziva Komisijo, naj v svojo 
strategijo za industrijsko politiko vključi 
vidik enakosti spolov, zlasti pri ukrepih za 
obravnavanje digitalne in zelene 
preobrazbe, ter naj spodbuja udeležbo 

6. poudarja, da morata biti 
uravnotežena zastopanost spolov in 
doseganje enakosti med moškimi in 
ženskami temeljni načeli nove industrijske 
strategije; poziva države članice, naj 
spodbujajo udeležbo žensk v digitalnem 
podjetništvu, izobraževanju in 
zaposlovanju na področju naravoslovja, 
tehnologije, inženirstva in matematike ter 
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žensk v digitalnem podjetništvu, 
izobraževanju in zaposlovanju na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike ter na področju IKT, da bi 
preprečili industrijsko in digitalno vrzel 
med spoloma;

na področju IKT, da bi preprečili 
industrijsko in digitalno vrzel med 
spoloma;

Or. en

Predlog spremembe 158
Kim Van Sparrentak

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da morata biti 
uravnotežena zastopanost spolov in 
doseganje enakosti med moškimi in 
ženskami temeljni načeli industrijske 
strategije EU; poziva Komisijo, naj v svojo 
strategijo za industrijsko politiko vključi 
vidik enakosti spolov, zlasti pri ukrepih za 
obravnavanje digitalne in zelene 
preobrazbe, ter naj spodbuja udeležbo 
žensk v digitalnem podjetništvu, 
izobraževanju in zaposlovanju na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike ter na področju IKT, da bi 
preprečili industrijsko in digitalno vrzel 
med spoloma;

6. poudarja, da morajo biti 
uravnotežena zastopanost spolov, 
izboljšanje položaja žensk na trgu dela in 
doseganje enakosti med moškimi in 
ženskami temeljna načela industrijske 
strategije EU; poziva Komisijo, naj v svojo 
strategijo za industrijsko politiko vključi 
vidik enakosti spolov, zlasti pri ukrepih za 
obravnavanje digitalne in zelene 
preobrazbe, ter naj poveča udeležbo žensk 
v digitalnem podjetništvu, izobraževanju in 
zaposlovanju na področju naravoslovja, 
tehnologije, inženirstva in matematike ter 
na področju IKT, da bi preprečili 
industrijsko in digitalno vrzel med 
spoloma;

Or. en

Predlog spremembe 159
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da morata biti 6. poudarja, kako pomembno je, da se 
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uravnotežena zastopanost spolov in 
doseganje enakosti med moškimi in 
ženskami temeljni načeli industrijske 
strategije EU; poziva Komisijo, naj v svojo 
strategijo za industrijsko politiko vključi 
vidik enakosti spolov, zlasti pri ukrepih za 
obravnavanje digitalne in zelene 
preobrazbe, ter naj spodbuja udeležbo 
žensk v digitalnem podjetništvu, 
izobraževanju in zaposlovanju na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike ter na področju IKT, da bi 
preprečili industrijsko in digitalno vrzel 
med spoloma;

pri oblikovanju industrijske strategije EU 
upoštevata uravnotežena zastopanost 
spolov in enakost med moškimi in 
ženskami; poziva Komisijo, naj v svojo 
strategijo za industrijsko politiko vključi 
vidik enakosti spolov, zlasti pri ukrepih za 
obravnavanje digitalne in zelene 
preobrazbe, ter naj spodbuja udeležbo 
žensk v digitalnem podjetništvu, 
izobraževanju in zaposlovanju na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike ter na področju IKT, da bi 
preprečili industrijsko in digitalno vrzel 
med spoloma;

Or. en

Predlog spremembe 160
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da morata biti 
uravnotežena zastopanost spolov in 
doseganje enakosti med moškimi in 
ženskami temeljni načeli industrijske 
strategije EU; poziva Komisijo, naj v svojo 
strategijo za industrijsko politiko vključi 
vidik enakosti spolov, zlasti pri ukrepih za 
obravnavanje digitalne in zelene 
preobrazbe, ter naj spodbuja udeležbo 
žensk v digitalnem podjetništvu, 
izobraževanju in zaposlovanju na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike ter na področju IKT, da bi 
preprečili industrijsko in digitalno vrzel 
med spoloma;

6. poudarja, da morata biti 
uravnotežena zastopanost spolov in 
doseganje enakosti med moškimi in 
ženskami temeljni načeli industrijske 
strategije EU; poziva Komisijo, naj 
obravnava digitalno in zeleno preobrazbo 
ter naj spodbuja udeležbo žensk v 
digitalnem podjetništvu, izobraževanju in 
zaposlovanju na področju naravoslovja, 
tehnologije, inženirstva in matematike ter 
na področju IKT, da bi preprečili 
industrijsko in digitalno vrzel med 
spoloma, ob upoštevanju dejstva, da je več 
žensk kot moških zaključilo najmanj višje 
sekundarno izobraževanje;

Or. en

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



PE653.758v01-00 82/89 AM\1207099SL.docx

SL

(Constantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da morata biti 
uravnotežena zastopanost spolov in 
doseganje enakosti med moškimi in 
ženskami temeljni načeli industrijske 
strategije EU; poziva Komisijo, naj v svojo 
strategijo za industrijsko politiko vključi 
vidik enakosti spolov, zlasti pri ukrepih za 
obravnavanje digitalne in zelene 
preobrazbe, ter naj spodbuja udeležbo 
žensk v digitalnem podjetništvu, 
izobraževanju in zaposlovanju na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike ter na področju IKT, da bi 
preprečili industrijsko in digitalno vrzel 
med spoloma;

6. poudarja, da morata biti 
uravnotežena zastopanost spolov in 
doseganje enakosti med moškimi in 
ženskami temeljni načeli industrijske 
strategije EU; poziva Komisijo, naj v svojo 
strategijo za industrijsko politiko vključi 
vidik enakosti spolov, zlasti pri ukrepih za 
obravnavanje digitalne in zelene 
preobrazbe, ter naj spodbuja udeležbo 
žensk v digitalnem gospodarstvu, 
izobraževanju in zaposlovanju na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike ter na področju IKT, da bi 
odpravili industrijsko in digitalno vrzel 
med spoloma;

Or. en

Predlog spremembe 162
Lukas Mandl

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da morata biti 
uravnotežena zastopanost spolov in 
doseganje enakosti med moškimi in 
ženskami temeljni načeli industrijske 
strategije EU; poziva Komisijo, naj v svojo 
strategijo za industrijsko politiko vključi 
vidik enakosti spolov, zlasti pri ukrepih za 
obravnavanje digitalne in zelene 
preobrazbe s spodbujanjem udeležbe žensk 
v digitalnem podjetništvu, izobraževanju in 
zaposlovanju na področju naravoslovja, 
tehnologije, inženirstva in matematike ter 
na področju IKT, da bi preprečili 
industrijsko in digitalno vrzel med 

(Ne zadeva slovenske različice.)
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spoloma;

Or. en

Predlog spremembe 163
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da morata biti 
uravnotežena zastopanost spolov in 
doseganje enakosti med moškimi in 
ženskami temeljni načeli industrijske 
strategije EU; poziva Komisijo, naj v svojo 
strategijo za industrijsko politiko vključi 
vidik enakosti spolov, zlasti pri ukrepih za 
obravnavanje digitalne in zelene 
preobrazbe, ter naj spodbuja udeležbo 
žensk v digitalnem podjetništvu, 
izobraževanju in zaposlovanju na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike ter na področju IKT, da bi 
preprečili industrijsko in digitalno vrzel 
med spoloma;

6. poudarja, da sta uravnotežena 
zastopanost spolov in doseganje enakosti 
med moškimi in ženskami eno od načel 
EU; poziva Komisijo, naj v svojo strategijo 
za industrijsko politiko vključi vidik 
enakosti spolov, zlasti pri ukrepih za 
obravnavanje digitalne in zelene 
preobrazbe, ter naj spodbuja udeležbo 
žensk v digitalnem podjetništvu, 
izobraževanju in zaposlovanju na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike ter na področju IKT, da bi 
preprečili industrijsko in digitalno vrzel 
med spoloma;

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poziva Unijo, države članice in socialne 
partnerje, naj odpravijo vsakršno 
diskriminacijo pri plačah na podlagi 
starosti ali spola v industrijskem sektorju 
ter naj v skladu z nacionalnim pravom in 
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prakso s kolektivnimi pogodbami ali 
dostojnimi zakonsko določenimi 
minimalnimi plačami zagotovijo, da bodo 
vsi delavci upravičeni do primernega in 
poštenega plačila, ob upoštevanju 
njihovega pozitivnega vpliva na 
konkurenčnost, ustvarjanje delovnih mest 
in revščino zaposlenih;

Or. en

Predlog spremembe 165
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bo strategija za obdobje po letu 2020 
obravnavala in spodbujala vključevanje 
invalidov v industrijske sektorje in delovna 
mesta, tako da se bo borila proti 
diskriminaciji in zagotovila dostopnost z 
odpravo fizičnih, digitalnih in socialnih 
ovir.

7. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bo strategija za obdobje po letu 2020 
obravnavala in spodbujala vključevanje 
invalidov v industrijske sektorje in delovna 
mesta, tako da se bo borila proti 
diskriminaciji in zagotovila dostopnost z 
odpravo fizičnih, digitalnih in socialnih 
ovir na podlagi digitalno podprtih 
tehnologij.

Or. en

Predlog spremembe 166
Kim Van Sparrentak

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bo strategija za obdobje po letu 2020 
obravnavala in spodbujala vključevanje 
invalidov v industrijske sektorje in delovna 
mesta, tako da se bo borila proti 
diskriminaciji in zagotovila dostopnost z 

7. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bo strategija za obdobje po letu 2020 
obravnavala in spodbujala vključevanje 
invalidov v industrijske sektorje, delovna 
mesta in družbo kot celoto, tako da se bo 
borila proti diskriminaciji in zagotovila 
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odpravo fizičnih, digitalnih in socialnih 
ovir.

dostopnost z odpravo fizičnih, digitalnih in 
socialnih ovir.

Or. en

Predlog spremembe 167
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bo strategija za obdobje po letu 2020 
obravnavala in spodbujala vključevanje 
invalidov v industrijske sektorje in delovna 
mesta, tako da se bo borila proti 
diskriminaciji in zagotovila dostopnost z 
odpravo fizičnih, digitalnih in socialnih 
ovir.

7. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bo strategija za obdobje po letu 2020 
obravnavala in spodbujala vključevanje 
invalidov v industrijske sektorje in delovna 
mesta, tako da se bo borila proti 
diskriminaciji, spodbujala solidarnost in 
zagotovila dostopnost z odpravo fizičnih, 
digitalnih in socialnih ovir.

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bo strategija za obdobje po letu 2020 
obravnavala in spodbujala vključevanje 
invalidov v industrijske sektorje in delovna 
mesta, tako da se bo borila proti 
diskriminaciji in zagotovila dostopnost z 
odpravo fizičnih, digitalnih in socialnih 
ovir.

7. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bo strategija za Evropo po letu 2020 
obravnavala in spodbujala vključevanje 
invalidov v industrijske sektorje in delovna 
mesta, tako da se bo borila proti 
diskriminaciji in zagotovila dostopnost z 
odpravo fizičnih, digitalnih in socialnih 
ovir.

Or. en
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Predlog spremembe 169
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bo strategija za obdobje po letu 2020 
obravnavala in spodbujala vključevanje 
invalidov v industrijske sektorje in delovna 
mesta, tako da se bo borila proti 
diskriminaciji in zagotovila dostopnost z 
odpravo fizičnih, digitalnih in socialnih 
ovir.

7. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bo strategija za obdobje po letu 2020 
obravnavala in spodbujala vključevanje 
invalidov v industrijske sektorje in delovna 
mesta, tako da se bo borila proti 
diskriminaciji in zagotovila dostopnost z 
odpravo fizičnih, digitalnih, izobraževalnih 
in socialnih ovir.

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 7 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poudarja, da morajo biti Unija in države 
članice enotne, da bodo lahko okrepile 
položaj evropske industrije v svetu, in pri 
tem oblikovati široko konkurenčno 
industrijsko bazo v skladu s ciljem 
podnebne nevtralnosti do leta 2050; 
poudarja, da so ustvarjanje kakovostnih 
delovnih mest, socialna zaščita, dobro 
delujoče javne storitve in pravna država v 
zvezi s tem pomembni za uspešne 
industrijske dejavnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 171
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja odgovornost lokalnih 
organov za socialno zaščito in ponovno 
opozarja na izgubo precejšnjega dela 
njihovih prihodkov v prehodnem obdobju; 
poziva države članice, naj podprejo 
sveženj ukrepov za razširjeno socialno 
zaščito, vključno z zajamčenim 
minimalnim dohodkom, denarnimi 
nadomestili za brezposelnost, družinsko 
podporo, dodatkom za ogrevanje, 
socialnim dodatkom za upokojence, 
štipendijami za dijake in študente, 
plačilom pripravništev in pomočjo za 
invalide; poziva Evropsko komisijo, naj v 
okviru Evropskega socialnega sklada 
plus, Sklada za pravični prehod in drugih 
skladov zagotovi zadostna sredstva in 
učinkovit mehanizem.

Or. en

Predlog spremembe 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

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Unijo in države članice, naj 
v okviru evropske industrijske politike 
zagotovijo, da bodo finančna podpora in 
subvencije na voljo samo podjetjem, ki 
spoštujejo veljavne kolektivne pogodbe; 
poleg tega poudarja, da bi bilo treba 
nujno pomoč zaradi kriznih razmer, kot je 
COVID-19, zagotoviti samo podjetjem, ki 
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ne odkupujejo delnic, izplačujejo dividend 
delničarjem, zagotavljajo bonusov 
vodstvenim delavcem in niso registrirana 
v davčnih oazah;

Or. en

Predlog spremembe 173
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da sta potrebni močna 
socialna komponenta v industrijski 
strategiji EU in pravična digitalizacija 
industrije; meni, da bi bilo treba z novo 
industrijsko strategijo zagotoviti ustrezno 
podporo za kakovostno delovno okolje, 
dobre delovne pogoje in dostojno delo; 
poudarja, da so za to potrebni ukrepi, da 
se delavce ustrezno podpre pri tem 
prehodu, s poudarkom na zaposljivosti in 
dobrem počutju; nadalje poudarja, da so 
pri tem potrebne naložbe ne le v 
tehnološko naravnane inovacije, ampak 
tudi v socialni dialog, osredotočen na 
človeka, in socialne inovacije;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo in države članice, 
naj okrepijo pregled neposrednih tujih 
naložb, da bi preprečili sovražne prevzeme 
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s strani podjetij iz tretjih držav, ki bi lahko 
ogrozili trge dela;

Or. en


