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Predlog spremembe 1
Anne Sander

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so mikro, mala in srednja 
podjetja opredeljena v Priporočilu EU 
2003/36/ES;

Or. en

Predlog spremembe 2
Anne Sander

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je 99 % vseh evropskih podjetij 
malih in srednjih podjetij; ker prispevajo 
50 % BDP in zaposlujejo približno 
100 milijonov ljudi, kar pomeni dve 
tretjini vseh delovnih mest v zasebnem 
sektorju, zaradi česar so hrbtenica 
evropskega gospodarstva ter ključni 
akterji za povečanje privlačnosti 
teritorijev in razvoj opredeljenih 
strateških industrijskih ekosistemov;

Or. en

Predlog spremembe 3
Anne Sander

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker se evropska mala in srednja 
podjetja kljub podpori EU in držav članic 
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soočajo z veliko vrzeljo v naložbah, ki 
znaša 20 do 35 milijard EUR;

Or. en

Predlog spremembe 4
Anne Sander

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker se mala in srednja podjetja 
srečujejo z velikimi izzivi, ki jih je 
povzročila kriza zaradi covida-19, in 
številnim med njimi grozi stečaj;

Or. en

Predlog spremembe 5
Anne Sander

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E

Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker je Komisija predstavila zaveze 
v zvezi s svojo strategijo za mala in 
srednja podjetja, objavljeno marca 2020;

Or. en

Predlog spremembe 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava F

Osnutek mnenja Predlog spremembe

F. ker so mala in srednja podjetja 



AM\1209858SL.docx 5/80 PE655.633v01-00

SL

hrbtenica gospodarstva EU; ker mala in 
srednja podjetja zaposlujejo približno 
100 milijonov ljudi in prispevajo več kot 
polovico evropskega BDP;

Or. en

Predlog spremembe 7
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava G

Osnutek mnenja Predlog spremembe

G. ker mala in srednja podjetja 
zagotavljajo dve od treh delovnih mest, 
ustvarjajo možnosti usposabljanja v 
regijah in sektorjih, tudi za 
nizkokvalificirane delavce, in podpirajo 
blaginjo družbe, tudi na oddaljenih in 
podeželskih območjih;

Or. en

Predlog spremembe 8
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Uvodna izjava H

Osnutek mnenja Predlog spremembe

H. ker zapleteni upravni in pravni 
postopki močno ovirajo mala in srednja 
podjetja pri prizadevanjih za 
gospodarnejše izkoriščanje virov;

Or. en

Predlog spremembe 9
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava I

Osnutek mnenja Predlog spremembe

I. ker 70 % podjetij poroča, da dostop 
do talentov pomeni oviro za nove naložbe 
v EU101a; ker je razpoložljivost 
usposobljenega osebja in izkušenih 
vodstvenih delavcev postala največja 
težava, s katero se srečujejo mala in 
srednja podjetja v EU v zadnjih letih1b; 
ker je pomanjkanje znanj in spretnosti 
najizrazitejše na področju digitalizacije in 
novih tehnologij, saj ima 35 % delovne 
sile slaba digitalna znanja in spretnosti ali 
pa jih sploh nima;
__________________
1a 
https://www.eib.org/en/publications/invest
ment-report-2018
1b 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/
38462

Or. en

Predlog spremembe 10
France Jamet

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti sprejetje 
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financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
zagotovili uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora in s tem povezanega 
pravičnega prehoda;

prilagojenih davčnih politik v državah 
članicah; poudarja tudi, da bo okrevanje 
mogoče le, če se bodo prenehale izvajati 
politike, ki spodbujajo nelojalno 
konkurenco in damping v Uniji in ki 
negativno vplivajo predvsem na mala in 
srednja podjetja;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
zagotovili uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora in s tem povezanega 
pravičnega prehoda;

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na 
dolgoročno bolj trajnostne rešitve; 

Or. it

Predlog spremembe 12
Margarita de la Pisa Carrión
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
zagotovili uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora in s tem povezanega 
pravičnega prehoda;

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na 
gospodarnejše izkoriščanje virov in 
dolgoročno učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 13
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
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likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
zagotovili uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora in s tem povezanega 
pravičnega prehoda;

likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
prispevali k načelom in ciljem evropskega 
stebra socialnih pravic ter evropskega 
zelenega dogovora in s tem povezanega 
pravičnega prehoda;

Or. en

Predlog spremembe 14
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
zagotovili uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora in s tem povezanega 
pravičnega prehoda;

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest, oblikovanju 
vključujočega in odpornega trga dela ter 
spodbujanju naložb, konkurenčnosti in 
trajnostne rasti; izraža zaskrbljenost zaradi 
vse večjih stopenj brezposelnosti v EU in 
tveganja, da delovna mesta zaradi 
pandemije covida-19 izgubi na milijone 
ljudi, ter resnih težav, s katerimi se zaradi 
krize srečujejo mala in srednja podjetja; 
priznava, da se mala in srednja podjetja 
soočajo s hudimi likvidnostnimi težavami, 
in v zvezi s tem opozarja, da je nujno 
olajšati dostop do financiranja ter sprejeti 
kratkoročne in dolgoročne ukrepe za 
pomoč malim in srednjim podjetjem pri 
okrevanju; poudarja, da bi moralo to 
omogočiti trajnostno financiranje, da bi 
premostili sedanjo naložbeno vrzel in 
okrepili zmožnost teh podjetij za inovacije 
in prehod na bolj trajnostne, krožne, z viri 
gospodarne in podnebno nevtralne rešitve, 
s čimer bi zagotovili uspešno izvajanje 
evropskega zelenega dogovora in s tem 
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povezanega pravičnega prehoda; poudarja, 
da prehod na trajnostno in digitalizirano 
poslovanje malih in srednjih podjetij 
zahteva posebno pozornost politike in 
spremljajoče ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 15
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
zagotovili uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora in s tem povezanega 
pravičnega prehoda;

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
zlasti socialnim inovacijam, ustvarjanju 
delovnih mest in vključujočemu trgu dela; 
izraža zaskrbljenost zaradi vse večjih 
stopenj brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja pomen obsežnega in 
usklajenega ukrepanja za utrditev 
evropske industrije, spodbujanje 
gospodarstva in podpiranje zaposlovanja; 
poudarja tudi, da je treba zagotoviti 
trajnostno financiranje, da bi premostili 
sedanjo naložbeno vrzel in okrepili 
zmožnost teh podjetij za inovacije in 
prehod na bolj trajnostne, krožne, z viri 
gospodarne in podnebno nevtralne rešitve, 
s čimer bi zagotovili uspešno izvajanje 
evropskega zelenega dogovora in s tem 
povezanega pravičnega prehoda, pri 
katerem ne bo nihče prezrt; poleg tega 
meni, da je razvoj krožnega gospodarstva 
priložnost za mala in srednja podjetja, saj 
bo omogočal ustvarjanje delovnih mest, 
oblikovanje novih trgov in večjo poslovno 
učinkovitost;
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Or. fr

Predlog spremembe 16
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
zagotovili uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora in s tem povezanega 
pravičnega prehoda;

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
konkurenčnosti, podjetništvu, ustvarjanju 
delovnih mest in vključujočemu trgu dela; 
izraža zaskrbljenost zaradi vse večjih 
stopenj brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti nujno 
potrebno in trajnostno financiranje, da bi 
premostili sedanjo naložbeno vrzel in 
okrepili zmožnost teh podjetij za inovacije 
ter prehod na digitalizacijo in bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
zagotovili uspešno izvajanje digitalne 
agende, evropskega zelenega dogovora in s 
tem povezanega pravičnega prehoda;

Or. pt

Predlog spremembe 17
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
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zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
zagotovili uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora in s tem povezanega 
pravičnega prehoda;

zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi, zlasti v 
najranljivejših socialnih skupinah; 
priznava, da se mala in srednja podjetja 
soočajo s hudimi likvidnostnimi težavami 
ali težavami, povezanimi z nezadostno 
rastjo, in v zvezi s tem poudarja, da je 
treba zagotoviti trajnostno in ciljno 
usmerjeno financiranje, da bi premostili 
sedanjo naložbeno vrzel in okrepili 
zmožnost teh podjetij za inovacije in 
prehod na bolj trajnostne, krožne, z viri 
gospodarne in podnebno nevtralne rešitve, 
s čimer bi zagotovili uspešno izvajanje 
evropskega zelenega dogovora in s tem 
povezanega pravičnega prehoda;

Or. el

Predlog spremembe 18
Dragoș Pîslaru

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
zagotovili uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora in s tem povezanega 

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja, vključno z družinskimi podjetji, 
odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
zagotovili uspešno izvajanje evropskega 
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pravičnega prehoda; zelenega dogovora in s tem povezanega 
pravičnega prehoda;

Or. en

Predlog spremembe 19
Romana Tomc

Osnutek mnenja
Paragraph 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
zagotovili uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora in s tem povezanega 
pravičnega prehoda;

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela v Evropski uniji; 
izraža zaskrbljenost zaradi vse večjih 
stopenj brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
zagotovili uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora in s tem povezanega 
pravičnega prehoda;

Or. sl

Predlog spremembe 20
Krzysztof Hetman

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
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ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
zagotovili uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora in s tem povezanega 
pravičnega prehoda;

ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili odpornost teh 
podjetij in njihovo zmožnost za inovacije 
in prehod na bolj trajnostne, krožne, z viri 
gospodarne in podnebno nevtralne rešitve, 
s čimer bi zagotovili uspešno izvajanje 
evropskega zelenega dogovora in s tem 
povezanega pravičnega prehoda;

Or. en

Predlog spremembe 21
Jeroen Lenaers

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
zagotovili uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora in s tem povezanega 

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu čezmejnemu trgu dela; 
izraža zaskrbljenost zaradi vse večjih 
stopenj brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
zagotovili uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora in s tem povezanega 
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pravičnega prehoda; pravičnega prehoda;

Or. en

Predlog spremembe 22
Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
zagotovili uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora in s tem povezanega 
pravičnega prehoda;

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
zagotovili uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora in s tem povezanega 
pravičnega prehoda; poudarja, da so mala 
in srednja podjetja ključni partnerji v 
evropskem zelenem dogovoru ter da je 
treba vanje usmeriti velike naložbe, na 
primer v podporo projektom, povezanim z 
vzdrževanjem vodovodov in čiščenjem 
odpadnih voda; opozarja, da je treba 
trajnostno financiranje podpreti s 
socialnimi jamstvi, zlasti glede zaščite 
delavcev, spoštovanja delovnih pogojev in 
enakega plačila za enako delo;

Or. fr
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Predlog spremembe 23
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
zagotovili uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora in s tem povezanega 
pravičnega prehoda;

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
zagotovili uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora in s tem povezanega 
pravičnega prehoda; priznava pomen 
prednostne obravnave predlogov, ki bodo 
najučinkoviteje koristili malim in 
srednjim podjetjem, če želimo izkoristiti 
potencial enotnega trga EU;

Or. en

Predlog spremembe 24
Petra De Sutter

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 

1. poudarja, da mala in srednja 
podjetja odločilno prispevajo k inovacijam, 
ustvarjanju delovnih mest in 
vključujočemu trgu dela; izraža 
zaskrbljenost zaradi vse večjih stopenj 
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brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
zagotovili uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora in s tem povezanega 
pravičnega prehoda;

brezposelnosti v EU in tveganja, da 
delovna mesta zaradi pandemije covida-19 
izgubi na milijone ljudi; priznava, da se 
mala in srednja podjetja soočajo s hudimi 
likvidnostnimi težavami, in v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti trajnostno 
financiranje, da bi premostili sedanjo 
naložbeno vrzel in okrepili zmožnost teh 
podjetij za inovacije in prehod na bolj 
trajnostne, krožne, z viri gospodarne in 
podnebno nevtralne rešitve, s čimer bi 
zagotovili uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora in s tem povezanega 
pravičnega prehoda; poziva države članice, 
naj izboljšajo dostop do manjših posojil;

Or. en

Predlog spremembe 25
Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da mora nova strategija za 
evropska mala in srednja podjetja izhajati 
iz zaščite zaposlitve in delavcev ter jim 
mora zagotoviti dobre delovne pogoje in 
visoko raven socialne zaščite; meni, da 
mora strategija podpirati podjetja, ki 
spoštujejo pravice delavcev in okolje; 
poudarja, da je treba revidirati pravila o 
javnih naročilih, da bi imela prednost 
podjetja, ki spoštujejo te pravice; poziva k 
nujni uvedbi mehanizma za ogljično 
prilagoditev na mejah, da bi podprli 
podjetja, ki so prijazna do ekosistema, in 
ustvarjanje lokalnih delovnih mest;

Or. fr

Predlog spremembe 26
Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. pozdravlja nedavno spremembo 
začasnega okvira za državno pomoč, ki bo 
državam članicam omogočal zagotavljanje 
javne podpore vsem mikro in malim 
podjetjem; vendar izraža zaskrbljenost 
zaradi neenake porazdelitve državne 
pomoči in dostopa držav članic do 
likvidnosti in fiskalnega manevrskega 
prostora, kar bi lahko povzročilo motnje 
na enotnem trgu in ustvarilo neenakosti v 
zvezi s sposobnostjo ohranjanja domačih 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 27
Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da je treba nujno pregledati 
podnebne cilje in izvajanje evropskega 
zelenega dogovora, saj so mala in srednja 
podjetja zaradi pandemije covida-19 že 
močno prizadeta in ne morejo prenesti 
nadaljnjih pogojev, ki bi urejali dostop do 
takojšnje likvidnosti;

Or. it

Predlog spremembe 28
France Jamet

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi morali instrumenti EU 
za okrevanje in ustrezni programi 
večletnega finančnega okvira dopolnjevati 
nacionalne sheme, podpirati mala in 
srednja podjetja, zlasti v sektorjih, ki jih je 
pandemija najbolj prizadela, ter si 
prizadevati za zagotovitev industrijske 
neodvisnosti EU;

2. meni, da je smiselno podpirati mala 
in srednja podjetja, zlasti v sektorjih, ki jih 
je pandemija najbolj prizadela, ter si 
prizadevati za zagotovitev industrijske 
neodvisnosti evropskih narodov;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Jordi Cañas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi morali instrumenti EU 
za okrevanje in ustrezni programi 
večletnega finančnega okvira dopolnjevati 
nacionalne sheme, podpirati mala in 
srednja podjetja, zlasti v sektorjih, ki jih je 
pandemija najbolj prizadela, ter si 
prizadevati za zagotovitev industrijske 
neodvisnosti EU;

2. meni, da bi morali instrumenti EU 
za okrevanje in ustrezni programi 
večletnega finančnega okvira dopolnjevati 
nacionalne sheme, podpirati mala in 
srednja podjetja, zlasti v sektorjih, ki jih je 
pandemija najbolj prizadela, ter si 
prizadevati za zagotovitev industrijske 
strateške neodvisnosti EU in njenega 
vodilnega položaja v svetu;

Or. en

Predlog spremembe 30
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi morali instrumenti EU 
za okrevanje in ustrezni programi 

2. meni, da bi bilo treba instrumente 
EU za okrevanje in ustrezne programe 
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večletnega finančnega okvira dopolnjevati 
nacionalne sheme, podpirati mala in 
srednja podjetja, zlasti v sektorjih, ki jih je 
pandemija najbolj prizadela, ter si 
prizadevati za zagotovitev industrijske 
neodvisnosti EU;

večletnega finančnega okvira v celoti 
uporabiti za dopolnitev nacionalnih shem, 
podpiranje malih in srednjih podjetij, 
zlasti v sektorjih, ki jih je pandemija 
najbolj prizadela, in ohranitev delovnih 
mest, dohodkov in kompetenc ter si 
prizadevati za zagotovitev industrijske 
neodvisnosti EU, zlasti z vrnitvijo 
strateških industrijskih dejavnosti; 
opozarja tudi, da morajo ti instrumenti 
prispevati k uresničevanju ciljev 
trajnostnega razvoja, načel evropskega 
stebra socialnih pravic in Pariškega 
sporazuma;

Or. fr

Predlog spremembe 31
Jeroen Lenaers

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi morali instrumenti EU 
za okrevanje in ustrezni programi 
večletnega finančnega okvira dopolnjevati 
nacionalne sheme, podpirati mala in 
srednja podjetja, zlasti v sektorjih, ki jih je 
pandemija najbolj prizadela, ter si 
prizadevati za zagotovitev industrijske 
neodvisnosti EU;

2. meni, da bi morali instrumenti EU 
za okrevanje in ustrezni programi 
večletnega finančnega okvira dopolnjevati 
nacionalne sheme, podpirati mala in 
srednja podjetja, zlasti v sektorjih, ki jih je 
pandemija najbolj prizadela, ter mala in 
srednja podjetja, dejavna v obmejnih 
regijah, ki jih je zaprtje meja med 
državami članicami močno prizadelo, in si 
prizadevati za zagotovitev industrijske 
neodvisnosti EU;

Or. en

Predlog spremembe 32
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi morali instrumenti EU 
za okrevanje in ustrezni programi 
večletnega finančnega okvira dopolnjevati 
nacionalne sheme, podpirati mala in 
srednja podjetja, zlasti v sektorjih, ki jih je 
pandemija najbolj prizadela, ter si 
prizadevati za zagotovitev industrijske 
neodvisnosti EU;

2. meni, da bi morali instrumenti EU 
za okrevanje in ustrezni programi 
večletnega finančnega okvira dopolnjevati 
nacionalne sheme, podpirati mala in 
srednja podjetja, zlasti v sektorjih in 
regijah, ki jih je pandemija najbolj 
prizadela, ter si prizadevati za zagotovitev 
industrijske neodvisnosti EU;

Or. pt

Predlog spremembe 33
Radan Kanev

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi morali instrumenti EU 
za okrevanje in ustrezni programi 
večletnega finančnega okvira dopolnjevati 
nacionalne sheme, podpirati mala in 
srednja podjetja, zlasti v sektorjih, ki jih je 
pandemija najbolj prizadela, ter si 
prizadevati za zagotovitev industrijske 
neodvisnosti EU;

2. meni, da bi morali instrumenti EU 
za okrevanje in ustrezni programi 
večletnega finančnega okvira dopolnjevati 
nacionalne sheme, podpirati mala in 
srednja podjetja, zlasti v sektorjih, ki jih je 
pandemija najbolj prizadela, ter si 
prizadevati za zagotovitev industrijske 
neodvisnosti, inovacij in tehnološkega 
vodstva EU;

Or. en

Predlog spremembe 34
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi morali instrumenti EU 
za okrevanje in ustrezni programi 
večletnega finančnega okvira dopolnjevati 

2. poudarja, da bi bilo treba 
zagotoviti potrebno raven financiranja za 
programe, vključene v naslednji večletni 
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nacionalne sheme, podpirati mala in 
srednja podjetja, zlasti v sektorjih, ki jih je 
pandemija najbolj prizadela, ter si 
prizadevati za zagotovitev industrijske 
neodvisnosti EU;

finančni okvir, ki so ključnega pomena za 
konkurenčnost in razvoj malih in srednjih 
podjetij; meni, da bi morali instrumenti EU 
za okrevanje in ustrezni programi 
večletnega finančnega okvira dopolnjevati 
nacionalne sheme, podpirati mala in 
srednja podjetja, zlasti v sektorjih, ki jih je 
pandemija najbolj prizadela, ter si 
prizadevati za zagotovitev industrijske 
neodvisnosti EU;

Or. en

Predlog spremembe 35
Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi morali instrumenti EU 
za okrevanje in ustrezni programi 
večletnega finančnega okvira dopolnjevati 
nacionalne sheme, podpirati mala in 
srednja podjetja, zlasti v sektorjih, ki jih je 
pandemija najbolj prizadela, ter si 
prizadevati za zagotovitev industrijske 
neodvisnosti EU;

2. meni, da bi morali instrumenti EU 
za okrevanje in ustrezni programi 
večletnega finančnega okvira dopolnjevati 
nacionalne sheme, podpirati mala in 
srednja podjetja, zlasti v sektorjih, ki jih je 
pandemija najbolj prizadela, ter si 
prizadevati za zagotovitev industrijske 
neodvisnosti EU; poziva podjetja, ki 
prejemajo pomoč Evropske unije, državno 
pomoč ali druge oblike finančne podpore 
držav članic ali Evropske unije, naj se 
zavežejo, da ne bodo odpuščala svojih 
zaposlenih, ne bodo zniževala plač in da 
bodo podaljšala pogodbe svojim 
zaposlenim vsaj za obdobje, v katerem so 
upravičena do pomoči; poziva, naj se za 
mala in srednja podjetja določi, da imajo 
lahko največ 10 % prekarnih pogodb, 
velika pa največ 5 %; poziva podjetja, naj 
se zavežejo, da bodo kmalu dosegla enako 
plačilo za enako delo za ženske in moške;

Or. fr



AM\1209858SL.docx 23/80 PE655.633v01-00

SL

Predlog spremembe 36
Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja, da je kriza zaradi covida-
19 močno prizadela tudi mikropodjetja ter 
samozaposlene osebe; poudarja, da imajo 
mikro, mala in srednja podjetja ter 
samozaposlene osebe pogosto težave z 
dostopom do mehanizmov pomoči, ki jih 
vzpostavijo države članice, zlasti do 
ukrepov za skrajšani delovni čas, ki so 
bistveni za zaščito delovnih mest; 
poudarja, da je treba ohraniti državno 
pomoč in njen odobreni znesek povečati 
na 400.000 EUR, da bi podprli podjetja v 
težavah in zaščitili delovna mesta;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja na ključno vlogo EU pri 
zaščiti malih in srednjih podjetij, ki 
opravljajo čezmejne dejavnosti ali 
zaposlujejo čezmejne, sezonske ali 
obmejne delavce, ter poziva k 
zagotavljanju jasnih, preglednih ter 
podjetjem in delodajalcem dostopnih 
informacij o pravilih in pravicah, ki jih ti 
delavci morajo imeti, tudi prek spletnih 
portalov „vse na enem mestu“;

Or. en
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Predlog spremembe 38
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva k oblikovanju evropske 
horizontalne strategije za okrevanje malih 
in srednjih podjetij, da bi jim zagotovili 
podporo s skrajšanjem upravnih 
postopkov, izboljšanjem dostopa do 
financiranja in spodbujanjem naložb v 
strateške vrednostne verige, zagonska 
podjetja ter mikro, mala in srednja 
podjetja v skladu z evropskim zelenim 
dogovorom;

Or. en

Predlog spremembe 39
France Jamet

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da je okrepitev pravil EU 
o koordinaciji sistemov socialne varnosti 
bistvena za mobilnost delovne sile in 
varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju;

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev;

Or. fr

Predlog spremembe 40
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da je okrepitev pravil EU 
o koordinaciji sistemov socialne varnosti 
bistvena za mobilnost delovne sile in 
varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju;

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; poudarja, da je treba doseči 
hiter in uravnotežen dogovor o reviziji 
uredb št. 883/2004 in št. 987/2009 o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti, ki 
sta bistveni za mobilnost delovne sile in 
varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju;

Or. en

Predlog spremembe 41
Andrea Bocskor

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da je okrepitev pravil EU 
o koordinaciji sistemov socialne varnosti 
bistvena za mobilnost delovne sile in 
varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju;

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da je ustrezno izvajanje 
obstoječih pravil o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti bistveno za mobilnost 
delovne sile in varovanje delavcev, zlasti 
tistih, ki so v negotovem položaju, ter da 
bodo sedanje razprave o spremembi 
Uredbe št. 883/2004 le še dodatno otežile 
delovanje malih in srednjih podjetij ter 
povzročile negotovosti za mobilne delavce;

Or. en
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Predlog spremembe 42
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da je okrepitev pravil EU 
o koordinaciji sistemov socialne varnosti 
bistvena za mobilnost delovne sile in 
varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju;

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da je ustrezno izvajanje 
obstoječih pravil o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti bistveno za mobilnost 
delovne sile in varovanje delavcev, zlasti 
tistih, ki so v negotovem položaju, ter da 
bodo sedanje razprave o spremembi 
Uredbe št. 883/2004 le še dodatno otežile 
delovanje malih in srednjih podjetij ter 
povzročile negotovosti za mobilne delavce;

Or. en

Predlog spremembe 43
Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da je okrepitev pravil EU o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti 
bistvena za mobilnost delovne sile in 
varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju;

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud za okrevanje 
gospodarstva ter bi morali biti povezani z 
ukrepi za zaščito delavcev; meni, da je 
okrepitev pravil EU o koordinaciji 
sistemov socialne varnosti bistvena za 
mobilnost delovne sile in varovanje 
delavcev, zlasti tistih, ki so v negotovem 
položaju;

Or. it
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Predlog spremembe 44
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da je okrepitev pravil EU o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti 
bistvena za mobilnost delovne sile in 
varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju;

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji ter 
podjetništvom v središču načrtov in pobud 
EU za okolju prijazno okrevanje 
gospodarstva ter bi morali biti povezani z 
ukrepi za zaščito delavcev in nedavno 
ustanovljenih podjetij; meni, da je 
okrepitev pravil EU o koordinaciji 
sistemov socialne varnosti bistvena za 
mobilnost delovne sile in varovanje 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 45
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da je okrepitev pravil EU o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti 
bistvena za mobilnost delovne sile in 
varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju;

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za digitalni 
prehod in okolju prijazno okrevanje 
gospodarstva ter bi morali biti hkrati 
povezani z ukrepi za zaščito vseh delavcev; 
meni, da je okrepitev pravil EU o 
koordinaciji in prilagajanju sistemov 
socialne varnosti bistvena za mobilnost 
delovne sile in varovanje delavcev, zlasti 
tistih, ki so v negotovem položaju;

Or. el
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Predlog spremembe 46
Romana Tomc

Osnutek mnenja
Paragraph 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da je okrepitev pravil EU 
o koordinaciji sistemov socialne varnosti 
bistvena za mobilnost delovne sile in 
varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju;

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da so pravila EU o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti 
bistvena za mobilnost delovne sile in 
varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju, zato poziva vse 
deležnike k čim prejšnjemu sprejetju 
zakonodaje na tem področju;

Or. sl

Predlog spremembe 47
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da je okrepitev pravil EU o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti 
bistvena za mobilnost delovne sile in 
varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju;

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev, okrepiti njihove pravice ter 
zagotoviti dostojne delovne in zaposlitvene 
pogoje za vse; meni, da je okrepitev pravil 
EU o koordinaciji sistemov socialne 
varnosti bistvena za mobilnost delovne sile 
in varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju;
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Or. en

Predlog spremembe 48
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da je okrepitev pravil EU o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti 
bistvena za mobilnost delovne sile in 
varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju;

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU, zlasti tistih, 
ki so povezani z industrijskim in okolju 
prijaznim okrevanjem gospodarstva, ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za 
spodbujanje podjetništva in zaščito 
delavcev; meni, da je okrepitev pravil EU o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti 
bistvena za mobilnost delovne sile in 
varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju;

Or. pt

Predlog spremembe 49
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da je okrepitev pravil EU o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti 
bistvena za mobilnost delovne sile in 
varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju;

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da je okrepitev pravil EU o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti in 
prenosljivosti pravic bistvena za pošteno 
mobilnost delovne sile in varovanje 
delavcev, zlasti tistih, ki so v negotovem 
položaju; v zvezi s tem poudarja, da je 
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treba zagotoviti spoštovanje načela 
enakega obravnavanja delavcev ter 
poštenih in pravičnih delovnih pogojev za 
mobilne delavce v Uniji;

Or. fr

Predlog spremembe 50
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da je okrepitev pravil EU o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti 
bistvena za mobilnost delovne sile in 
varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju;

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da je okrepitev pravil EU o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti 
bistvena za mobilnost delovne sile in 
varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju; opozarja, da je 
prosto gibanje delavcev temeljna 
svoboščina, ki je osrednjega pomena za 
enotni trg; poleg tega opozarja na pomen 
spodbujanja mobilnosti delovne sile v 
Evropi; poudarja, da je treba zdaj, čeprav 
je bil sprejet sklop ukrepov za pomoč 
podjetjem pri odzivanju na izbruh 
koronavirusa, posebno pozornost 
nameniti blaženju dolgoročnih posledic 
krize;

Or. en

Predlog spremembe 51
Radan Kanev

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da je okrepitev pravil EU o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti 
bistvena za mobilnost delovne sile in 
varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju;

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da je okrepitev pravil EU o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti 
bistvena za mobilnost delovne sile in 
varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju;

podarja, da je treba pod vodstvom 
Evropskega organa za delo prilagoditi in 
posodobiti delovne predpise, pri tem pa 
upoštevati nove razmere v sodobnem 
gospodarstvu; poudarja, da so potrebne 
usklajene metode in protokoli za nadzor 
nad delovnimi pogoji v Uniji pod 
vodstvom Evropskega organa za delo;

Or. en

Predlog spremembe 52
Petra De Sutter

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da je okrepitev pravil EU o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti 
bistvena za mobilnost delovne sile in 
varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju;

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da je okrepitev pravil EU o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti 
bistvena za mobilnost delovne sile in 
varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju; zahteva, da so 
ukrepi, povezani z malimi in srednjimi 
podjetji, pogojeni z zagotavljanjem 
kakovostnih delovnih mest; opozarja, da 
se je treba boriti proti neprijavljenemu 
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delu in neformalni ekonomiji, da bi se 
okrepila mala in srednja podjetja, ki 
spoštujejo pravila;

Or. en

Predlog spremembe 53
Jeroen Lenaers

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da je okrepitev pravil EU o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti 
bistvena za mobilnost delovne sile in 
varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju;

3. poudarja, da bi morali biti ukrepi v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
središču načrtov in pobud EU za okolju 
prijazno okrevanje gospodarstva ter bi 
morali biti povezani z ukrepi za zaščito 
delavcev; meni, da je okrepitev pravil EU o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti 
bistvena za mobilnost delovne sile in 
varovanje delavcev, zlasti tistih, ki so v 
negotovem položaju; poudarja, da je 
dobro usklajevanje med državami 
članicami in regijami ključno za 
zagotovitev, da so mala in srednja podjetja 
ter samozaposleni podjetniki, ki so dejavni 
čezmejno, zaščiteni z nacionalnimi 
shemami in ukrepi;

Or. en

Predlog spremembe 54
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da je preprečevanje stečajev 
podjetij ključno za ohranjanje delovnih 
mest in zagotavljanje trajnostnega 
okrevanja gospodarstva; meni, da bi 
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morala EU zato razviti in okrepiti 
mehanizme zgodnjega opozarjanja za 
opredelitev podjetij v težavah in 
zagotavljanje pomoči takim podjetjem, da 
se prepreči insolventnost; meni, da bi bilo 
treba evropsko financiranje in programe 
ustrezno preusmeriti;

Or. en

Predlog spremembe 55
Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da so ženske še vedno 
premalo zastopane v različnih poklicih in 
na vseh ravneh upravljanja1a, ter 
pozdravlja pobude Evropske komisije s 
posebnim poudarkom na krepiti vloge 
žensk in bolj uravnoteženi zastopanosti 
spolov v evropskem ekosistemu malih in 
srednjih podjetij;
__________________
1a The Missing Entrepreneurs 2019, 
Policies for inclusive entrepreneurship, 
OECD, https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/d23b6508-
en/index.html?itemId=/content/componen
t/d23b6508-en 

Or. en

Predlog spremembe 56
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da sindikalno 
zastopanje in zastopanje delavcev ter 
socialni dialog in kolektivna pogajanja v 
malih in srednjih podjetjih niso tako 
razširjeni kot v večjih podjetjih, čeprav 
med državami članicami obstajajo 
precejšnje razlike v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 57
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bodo imeli delavci pravico do informacij, 
posvetovanja in udeležbe, ter vključi to 
načelo tudi v strategijo za mala in srednja 
podjetja; poudarja potrebo po 
učinkovitem vključevanju delavcev in 
njihovih predstavnikov na ravni podjetij, 
tudi v zvezi z odločitvami o razogljičenju 
in digitalizaciji; poudarja pomen 
učinkovitega socialnega dialoga ter 
potrebo po okrepitvi vloge socialnih 
partnerjev, povečanju obsega kolektivnih 
pogajanj in sprejetju ukrepov za 
spodbujanje gostote sindikatov in združenj 
delodajalcev v okviru nove strategije za 
mala in srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 58
France Jamet
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k sistematičnemu izvajanju 
zdravstvenih in varnostnih ukrepov na 
delovnem mestu in pozdravlja smernice 
Evropske agencije za varnost in zdravje 
pri delu (EU-OSHA) o prilagoditvi 
delovnih mest in zaščiti delavcev v zvezi s 
pandemijo covida-19; meni, da bi bilo 
treba te smernice nadalje razviti, da bi 
zagotovili usklajen in učinkovit odziv v 
primeru prihodnjih čezmejnih nevarnosti 
za javno zdravje;

4. poziva k sistematičnemu izvajanju 
zdravstvenih in varnostnih ukrepov na 
delovnem mestu; meni, da bi bilo treba te 
smernice nadalje razviti, da bi zagotovili 
usklajen in učinkovit odziv v primeru 
prihodnjih čezmejnih nevarnosti za javno 
zdravje;

Or. fr

Predlog spremembe 59
Petra De Sutter

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k sistematičnemu izvajanju 
zdravstvenih in varnostnih ukrepov na 
delovnem mestu in pozdravlja smernice 
Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu (EU-OSHA) o prilagoditvi delovnih 
mest in zaščiti delavcev v zvezi s 
pandemijo covida-19; meni, da bi bilo 
treba te smernice nadalje razviti, da bi 
zagotovili usklajen in učinkovit odziv v 
primeru prihodnjih čezmejnih nevarnosti 
za javno zdravje;

4. poziva k sistematičnemu izvajanju 
zdravstvenih in varnostnih ukrepov na 
delovnem mestu in pozdravlja smernice 
Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu (EU-OSHA) ter točko 8 Izjave 
Komisije po predložitvi Direktive Komisije 
(EU) 2020/739 o prilagoditvi delovnih 
mest in zaščiti delavcev v zvezi s 
pandemijo covida-19; meni, da bi bilo 
treba te smernice, vključno s pisnimi 
navodili, nadalje razviti in jih zagotoviti 
vsem izpostavljenim delavcem, da bi 
zagotovili usklajen in učinkovit odziv v 
primeru prihodnjih čezmejnih nevarnosti 
za javno zdravje;

Or. en
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Predlog spremembe 60
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k sistematičnemu izvajanju 
zdravstvenih in varnostnih ukrepov na 
delovnem mestu in pozdravlja smernice 
Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu (EU-OSHA) o prilagoditvi delovnih 
mest in zaščiti delavcev v zvezi s 
pandemijo covida-19; meni, da bi bilo 
treba te smernice nadalje razviti, da bi 
zagotovili usklajen in učinkovit odziv v 
primeru prihodnjih čezmejnih nevarnosti 
za javno zdravje;

4. poziva k sistematičnemu izvajanju 
zdravstvenih in varnostnih ukrepov na 
delovnem mestu in pozdravlja smernice 
Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu (EU-OSHA) o prilagoditvi delovnih 
mest in zaščiti delavcev v zvezi s 
pandemijo covida-19; meni, da bi bilo 
treba te smernice nadalje razviti in da bi 
morale temeljiti na rednih posvetovanjih z 
ustreznimi deležniki, da bi zagotovili 
usklajen, posodobljen in učinkovit odziv v 
primeru prihodnjih čezmejnih nevarnosti 
za javno zdravje;

Or. en

Predlog spremembe 61
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k sistematičnemu izvajanju 
zdravstvenih in varnostnih ukrepov na 
delovnem mestu in pozdravlja smernice 
Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu (EU-OSHA) o prilagoditvi delovnih 
mest in zaščiti delavcev v zvezi s 
pandemijo covida-19; meni, da bi bilo 
treba te smernice nadalje razviti, da bi 
zagotovili usklajen in učinkovit odziv v 
primeru prihodnjih čezmejnih nevarnosti 
za javno zdravje;

4. poziva k sistematičnemu izvajanju 
zdravstvenih in varnostnih ukrepov na 
delovnem mestu in pozdravlja smernice 
Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu (EU-OSHA) o prilagoditvi delovnih 
mest in zaščiti delavcev v zvezi s 
pandemijo covida-19; meni, da bi bilo 
treba te smernice nadalje razviti, da bi 
zagotovili usklajen in učinkovit odziv v 
primeru prihodnjih čezmejnih nevarnosti 
za javno zdravje; poudarja, da je bistveno 
zagotoviti učinkovito in hitro izvajanje 
zdravstvenih protokolov ter njihovo 
usvajanje med delavci v različnih 
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poklicnih panogah, zlasti z 
usposabljanjem na delovnem mestu;

Or. fr

Predlog spremembe 62
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Cristian Ghinea

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k sistematičnemu izvajanju 
zdravstvenih in varnostnih ukrepov na 
delovnem mestu in pozdravlja smernice 
Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu (EU-OSHA) o prilagoditvi delovnih 
mest in zaščiti delavcev v zvezi s 
pandemijo covida-19; meni, da bi bilo 
treba te smernice nadalje razviti, da bi 
zagotovili usklajen in učinkovit odziv v 
primeru prihodnjih čezmejnih nevarnosti 
za javno zdravje;

4. poziva k sistematičnemu izvajanju 
zdravstvenih in varnostnih ukrepov na 
delovnem mestu in pozdravlja smernice 
Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu (EU-OSHA) o prilagoditvi delovnih 
mest in zaščiti delavcev v zvezi s 
pandemijo covida-19; meni, da bi bilo 
treba te smernice nadalje razviti, da bi 
zagotovili usklajen in učinkovit odziv v 
primeru prihodnjih čezmejnih nevarnosti 
za javno zdravje; spodbuja države članice, 
naj ozaveščajo o varnosti in zdravju pri 
delu ter sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, 
tudi s povečanjem inšpekcijskih 
pregledov, kjer in kadar je to potrebno;

Or. en

Predlog spremembe 63
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k sistematičnemu izvajanju 
zdravstvenih in varnostnih ukrepov na 

4. poziva k sistematičnemu izvajanju 
zdravstvenih in varnostnih ukrepov na 
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delovnem mestu in pozdravlja smernice 
Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu (EU-OSHA) o prilagoditvi delovnih 
mest in zaščiti delavcev v zvezi s 
pandemijo covida-19; meni, da bi bilo 
treba te smernice nadalje razviti, da bi 
zagotovili usklajen in učinkovit odziv v 
primeru prihodnjih čezmejnih nevarnosti 
za javno zdravje;

delovnem mestu in pozdravlja smernice 
Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu (EU-OSHA) o prilagoditvi delovnih 
mest in zaščiti delavcev v zvezi s 
pandemijo covida-19; meni, da bi bilo 
treba te smernice nadalje razviti, da bi 
zagotovili usklajen in učinkovit odziv v 
primeru prihodnjih čezmejnih nevarnosti 
za javno zdravje; poziva Komisijo, naj 
revidira direktivo o zdravju in varnosti pri 
delu ter novo okvirno strategijo za zdravje 
in varnost pri delu, ki vključuje vizijo 
ničelne stopnje z delom povezanih smrti;

Or. en

Predlog spremembe 64
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k sistematičnemu izvajanju 
zdravstvenih in varnostnih ukrepov na 
delovnem mestu in pozdravlja smernice 
Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu (EU-OSHA) o prilagoditvi delovnih 
mest in zaščiti delavcev v zvezi s 
pandemijo covida-19; meni, da bi bilo 
treba te smernice nadalje razviti, da bi 
zagotovili usklajen in učinkovit odziv v 
primeru prihodnjih čezmejnih nevarnosti 
za javno zdravje;

4. poziva k sistematičnemu izvajanju 
zdravstvenih in varnostnih ukrepov na 
delovnem mestu in pozdravlja smernice 
Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu (EU-OSHA) o prilagoditvi delovnih 
mest in zaščiti delavcev v zvezi s 
pandemijo covida-19; meni, da bi bilo 
treba te smernice nadalje razviti, da bi 
zagotovili usklajen in učinkovit odziv v 
primeru prihodnjih čezmejnih nevarnosti 
za javno zdravje; poudarja pomen 
sprejetja ustreznih ukrepov za pomoč 
malim in srednjim podjetjem pri pripravi 
delovnih načrtov, v katerih bodo 
upoštevana pravila o varnosti in zaščiti;

Or. en

Predlog spremembe 65
José Manuel Fernandes
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k sistematičnemu izvajanju 
zdravstvenih in varnostnih ukrepov na 
delovnem mestu in pozdravlja smernice 
Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu (EU-OSHA) o prilagoditvi delovnih 
mest in zaščiti delavcev v zvezi s 
pandemijo covida-19; meni, da bi bilo 
treba te smernice nadalje razviti, da bi 
zagotovili usklajen in učinkovit odziv v 
primeru prihodnjih čezmejnih nevarnosti 
za javno zdravje;

4. poziva k sistematičnemu izvajanju 
zdravstvenih in varnostnih ukrepov na 
delovnem mestu in pozdravlja smernice 
Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu (EU-OSHA) o prilagoditvi delovnih 
mest in zaščiti delavcev v zvezi s 
pandemijo covida-19; meni, da bi bilo 
treba te smernice nadalje razviti, da bi 
zagotovili usklajen in učinkovit odziv v 
primeru prihodnjih čezmejnih nevarnosti 
za javno zdravje; meni tudi, da si mala in 
srednja podjetja, ki zaposlujejo sezonske 
in čezmejne delavce, zaslužijo posebno 
zaščito;

Or. pt

Predlog spremembe 66
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. priznava posebni položaj malih in 
srednjih podjetij, kar zadeva izvajanje 
obveznih zdravstvenih in varnostnih 
ukrepov na ravni podjetij; poudarja, da so 
ozaveščanje, izmenjava dobrih praks, 
posvetovanje, uporabniku prijazna 
navodila in spletne platforme izredno 
pomembni za pomoč malin in srednjim 
podjetjem pri izpolnjevanju regulativnih 
zahtev; pozdravlja spletno interaktivno 
orodje EU-OSHA za oceno tveganja 
(OiRA) in druga e-orodja v državah 
članicah, ki so namenjena spodbujanju 
skladnosti in kulture preprečevanja, zlasti 
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v mikro in malih podjetjih;

Or. en

Predlog spremembe 67
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. želi spomniti, da morajo imeti vsi 
delavci na enotnem trgu pravico do 
najvišje možne ravni varstva glede zdravja 
in varnosti pri delu, ne glede na velikost 
podjetja, v katerem so zaposleni, kraja 
zaposlitve ali pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 68
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morala biti temelj 
prihodnje strategije za evropska mala in 
srednja podjetja zmanjšanje regulativnega 
bremena in poenostavitev pravil o dostopu 
malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlenih oseb do financiranja in da 
bi tudi bistveno prispevala k hitremu 
okrevanju gospodarstva;

5. meni, da bi moralo biti temelj nove 
strategije za evropska mala in srednja 
podjetja redno ocenjevanje upravnih 
zahtev in pravil o dostopu malih in srednjih 
podjetij ter samozaposlenih oseb do 
financiranja za podpiranje hitrega 
okrevanja gospodarstva; poudarja, da je 
učinkovitost in stabilnost regulativnega 
okolja najlaže doseči s stalnim tesnim 
sodelovanjem socialnih partnerjev v 
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procesu odločanja;

Or. en

Predlog spremembe 69
Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morala biti temelj 
prihodnje strategije za evropska mala in 
srednja podjetja zmanjšanje regulativnega 
bremena in poenostavitev pravil o dostopu 
malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlenih oseb do financiranja in da 
bi tudi bistveno prispevala k hitremu 
okrevanju gospodarstva;

5. meni, da bi morala biti temelj 
prihodnje strategije za evropska mala in 
srednja podjetja poenostavitev pravil o 
dostopu malih in srednjih podjetij ter 
resnično samozaposlenih oseb do finančne 
podpore, za katero je treba izpolnjevati 
ekološke in socialne pogojenosti, ob 
zagotavljanju pravičnih in enakopravnih 
delovnih pogojev, in da bi tudi bistveno 
prispevala k hitremu, pravičnemu in 
trajnemu okrevanju gospodarstva;

Or. fr

Predlog spremembe 70
Manolis Frangos (Emmanouil Fragkos), Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morala biti temelj 
prihodnje strategije za evropska mala in 
srednja podjetja zmanjšanje regulativnega 
bremena in poenostavitev pravil o dostopu 
malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlenih oseb do financiranja in da 
bi tudi bistveno prispevala k hitremu 
okrevanju gospodarstva;

5. meni, da bi morala biti temelj 
prihodnje strategije za evropsko 
podjetništvo zmanjšanje regulativnega 
bremena in poenostavitev pravil o dostopu 
samozaposlenih oseb in zagonskih podjetij 
do financiranja, kot so nagrade, 
mikrofinanciranje in množično 
financiranje, pa tudi o dostopu malih in 
srednjih podjetij do financiranja, in da bi 
tudi bistveno prispevala k hitremu 
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okrevanju gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 71
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morala biti temelj 
prihodnje strategije za evropska mala in 
srednja podjetja zmanjšanje regulativnega 
bremena in poenostavitev pravil o dostopu 
malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlenih oseb do financiranja in da 
bi tudi bistveno prispevala k hitremu 
okrevanju gospodarstva;

5. meni, da bi morala biti temelj 
prihodnje strategije za evropska mala in 
srednja podjetja zmanjšanje regulativnega 
bremena in poenostavitev pravil o dostopu 
malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlenih oseb do financiranja in da 
bi tudi bistveno prispevala k hitremu 
okrevanju gospodarstva in okrepljenemu 
ustvarjanju delovnih mest;

Or. el

Predlog spremembe 72
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morala biti temelj 
prihodnje strategije za evropska mala in 
srednja podjetja zmanjšanje regulativnega 
bremena in poenostavitev pravil o dostopu 
malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlenih oseb do financiranja in da 
bi tudi bistveno prispevala k hitremu 
okrevanju gospodarstva;

5. meni, da bi morala biti temelj 
prihodnje strategije za evropska mala in 
srednja podjetja zmanjšanje regulativnega 
bremena in poenostavitev postopkov za 
dostop malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlenih oseb do financiranja in da 
bi tudi bistveno prispevala k hitremu 
okrevanju gospodarstva; v zvezi s tem 
opozarja na pomen tehnične podpore za 
mala in srednja podjetja ter 
samozaposlene osebe, zlasti v začetni fazi 
izvajanja evropskih skladov in 
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programov;

Or. pt

Predlog spremembe 73
Petra De Sutter

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morala biti temelj 
prihodnje strategije za evropska mala in 
srednja podjetja zmanjšanje regulativnega 
bremena in poenostavitev pravil o dostopu 
malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlenih oseb do financiranja in da 
bi tudi bistveno prispevala k hitremu 
okrevanju gospodarstva;

5. meni, da bi morala biti temelj 
prihodnje strategije za evropska mala in 
srednja podjetja zmanjšanje nepotrebnih 
upravnih bremen in poenostavitev pravil o 
dostopu malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlenih oseb do financiranja in da 
bi tudi bistveno prispevala k hitremu 
okrevanju gospodarstva; opozarja, da 
delovno pravo in njegovo izvajanje nista 
regulativno breme;

Or. en

Predlog spremembe 74
Krzysztof Hetman

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morala biti temelj 
prihodnje strategije za evropska mala in 
srednja podjetja zmanjšanje regulativnega 
bremena in poenostavitev pravil o dostopu 
malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlenih oseb do financiranja in da 
bi tudi bistveno prispevala k hitremu 
okrevanju gospodarstva;

5. meni, da bi morala biti temelj 
prihodnje strategije za evropska mala in 
srednja podjetja zmanjšanje regulativnega 
bremena in poenostavitev pravil o dostopu 
malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlenih oseb do financiranja in da 
bi tudi bistveno prispevala k hitremu 
okrevanju gospodarstva; v zvezi s tem 
poziva k zmanjšanju čezmernega 
prenašanja pravil EU v državah članicah;

Or. en
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Predlog spremembe 75
Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morala biti temelj 
prihodnje strategije za evropska mala in 
srednja podjetja zmanjšanje regulativnega 
bremena in poenostavitev pravil o dostopu 
malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlenih oseb do financiranja in da 
bi tudi bistveno prispevala k hitremu 
okrevanju gospodarstva;

5. meni, da bi morala biti temelj 
prihodnje strategije za evropska mala in 
srednja podjetja zmanjšanje regulativnega 
bremena in poenostavitev pravil o dostopu 
malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlenih oseb do financiranja in da 
bi tudi bistveno prispevala k hitremu 
okrevanju gospodarstva; priznava, da bi 
bilo treba malim in srednjim podjetjem 
olajšati dostop do instrumentov za dostop 
do posojil in evropskih sredstev, in sicer 
prek namenskih točk, ki bi delovale na 
regionalni ravni;

Or. it

Predlog spremembe 76
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da bi morala biti temelj 
prihodnje strategije za evropska mala in 
srednja podjetja zmanjšanje regulativnega 
bremena in poenostavitev pravil o dostopu 
malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlenih oseb do financiranja in da 
bi tudi bistveno prispevala k hitremu 
okrevanju gospodarstva;

5. meni, da bi morala biti temelj 
prihodnje strategije za evropska mala in 
srednja podjetja zmanjšanje regulativnega 
bremena in poenostavitev pravil o dostopu 
malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlenih oseb do financiranja in da 
bi tudi bistveno prispevala k hitremu 
okrevanju gospodarstva; zato poziva k hitri 
uvedbi evropskega patenta za spodbujanje 
inovacijskega potenciala malih in 
srednjih podjetij;

Or. en



AM\1209858SL.docx 45/80 PE655.633v01-00

SL

Predlog spremembe 77
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, 
Cristian Ghinea, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo in države članice, 
naj nujno podprejo podjetja, zlasti mala in 
srednja podjetja, z zmanjšanjem 
nepotrebnih upravnih bremen in 
olajšanjem njihovega dostopa do 
likvidnosti; v zvezi s tem pozdravlja 
začasno pobudo SURE, ki jo je predlagala 
Komisija; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo, da bodo malim in 
srednjim podjetjem na voljo alternativne 
možnosti financiranja, kot so kreditne 
zadruge in vlagatelji zasebnega kapitala; 
poziva, naj se v okviru načrta za 
okrevanje vzpostavijo programi za 
krepitev zmogljivosti, ki bodo malim in 
srednjim podjetjem, zlasti mikropodjetjem, 
pomagali, da svoje poslovanje prilagodijo 
trgom, ki jih je prizadela kriza zaradi 
covida-19;

Or. en

Predlog spremembe 78
Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja pomen malih in srednjih 
podjetij pri uresničevanju prehoda na 
digitalizacijo ter pri zaposlitvenih 
možnostih in z njimi povezanih koristih, 
kot so prožni vzorci organizacije dela, 
izboljšane možnosti za invalide ter boljše 
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usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja; poziva Evropsko komisijo, naj 
predloži evropski program za delo na 
daljavo za pripravo zakonodajnega okvira, 
ki bi določal jasne minimalne standarde 
in pogoje za delo na daljavo po vsej EU 
ter podpiral produktivnost in 
konkurenčnost evropskih malih in 
srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 79
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je lojalna 
konkurenca temeljno načelo enotnega 
trga; opozarja, da je tekmovanje z 
zniževanjem standardov zaposlovanja, 
socialne varnosti in obdavčenja, tudi z 
umetnimi ureditvami, v popolnem 
nasprotju z lojalno konkurenco, ki temelji 
na kakovosti in trajnostnem razvoju; 
poudarja, da se socialni damping izvaja 
predvsem na račun delavcev, potrošnikov 
ter malih in srednjih podjetij, ki spoštujejo 
zakone;

Or. en

Predlog spremembe 80
Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)

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

5a. ugotavlja, da lahko imajo mala in 
srednja podjetja ter naložbe v socialne 
učinke ključno vlogo pri ustvarjanju 
dostopa in priložnosti za invalide ali 
ranljive manjšine na trgu dela, ter poziva 
k okrepljeni podpori za podjetja, ki z 
zagotavljanjem socialnih storitev ali blaga 
ali ustvarjanjem socialnih vrednostnih 
verig omogočajo socialne zaposlitve in 
spodbujajo socialni učinek v svojih 
skupnostih;

Or. en

Predlog spremembe 81
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. pozdravlja dejstvo, da Komisija v 
strategiji za mala in srednja podjetja 
obravnava poenostavitev kot enega od 
treh temeljev sodelovanja EU z malimi in 
srednjimi podjetji; meni, da je skrajšanje 
upravnih postopkov pomemben pogoj za 
sposobnost gospodarstva za okrevanje, 
inovacije in prehod na, med drugim, 
proizvodnjo, ki upošteva podnebne 
spremembe, ter osnovni pogoj za 
konkurenčnost podjetij EU;

Or. en

Predlog spremembe 82
Anne Sander

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

5a. poziva k odpravi pravil in dajanju 
prednosti učinkoviti ponovni vzpostavitvi 
gospodarskih dejavnosti ter vztraja, da je 
treba mala in srednja podjetja nujno 
postaviti v središče enotnega trga po krizi; 
predlaga, da se oblikuje načrt za skladnost 
enotnega trga z močnim poudarkom na 
poenostavitvi dostopa malih in srednjih 
podjetij do trga in do financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 83
Radan Kanev

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba še bolj 
poenostaviti pravila o dostopu malih in 
srednjih podjetij ter samozaposlenih oseb 
do enotnega trga in v skladu z 
enostavnimi pravili nadalje spodbujati 
mobilnost delovne sile, ki bo dostopna 
malim in srednjim podjetjem, ter hkrati 
preprečiti vsakršno zlorabo pravic 
delavcev in slabšanje delovnih pogojev;

Or. en

Predlog spremembe 84
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. izraža zaskrbljenost zaradi novega 
predloga Komisije za harmonizirane 
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standarde in njihovo večje vključevanje v 
prostovoljni sistem za oblikovanje 
tehničnih standardov; poudarja, da se s 
tem omejuje sposobnost evropskega 
zakonodajnega okvira za prilagajanje 
tehnološkemu napredku na trgu, kar 
zmanjšuje zmožnost Evrope, da vpliva na 
tehnično vsebino mednarodnih 
standardov, ter posledično spodkopava 
konkurenčnost evropske industrije ter 
malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 85
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, 
Cristian Ghinea, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. meni, da digitalizacija zagotavlja 
številne priložnosti za mala in srednja 
podjetja ter da lahko znatno izboljša 
njihovo produktivnost, poslovno 
upravljanje in odpornost; meni, da je 
potreben ambiciozen časovni načrt za 
uskladitev digitalnih vidikov enotnega 
trga in spodbujanje rešitev e-uprave; 
poziva k standardizaciji in digitalizaciji 
postopkov in obrazcev, s čimer bi 
dolgoročno pomagali malim in srednjim 
podjetjem;

Or. en

Predlog spremembe 86
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. želi spomniti, da se politika 
konkurence izvršuje na ravni Unije; 
poudarja, da nelojalna konkurenca na 
enotnem trgu škoduje podjetjem, ki 
spoštujejo zakone, zlasti malim in 
srednjim podjetjem; poziva Komisijo in 
države članice, naj sprejmejo odločne 
ukrepe za boj proti nelojalni konkurenci, 
ki na primer temelji na izogibanju 
socialnemu, davčnemu in delovnemu 
pravu;

Or. en

Predlog spremembe 87
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poudarja, da politika, namenjena 
malim in srednjim ter zagonskim 
podjetjem, ne sme omogočati, da podjetja 
zaobidejo obstoječa pravila, zmanjševati 
varstva delavcev in potrošnikov ali 
povečati tveganja za goljufije v podjetjih, 
kaznivih dejavnosti in ustanavljanje 
navideznih družb; opozarja, da je 
Parlament v zvezi s tem zavrnil sporni 
predlog Komisije o uvedbi evropske 
storitvene e-izkaznice;

Or. en
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Predlog spremembe 88
Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za 
prekvalifikacijo in strokovno 
izpopolnjevanje, zato da bi spodbujali 
digitalno opismenjevanje, uvajanje 
naprednih digitalnih spretnosti ter novih 
znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 
da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela.

6. poudarja, da je treba sprejeti v 
prihodnost usmerjen pristop k poklicnemu 
izobraževanju in usposabljanju ter temu 
ustrezna znanja in (zlasti digitalne) 
spretnosti; prav tako pa poudarja, da je 
treba prednostno obravnavati neskladje 
med spretnostmi oz. kvalifikacijami ter 
potrebami na trgu dela.

Or. it

Predlog spremembe 89
France Jamet

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 

6. poziva države članice, naj podprejo 
umetno inteligenco in pobude za 
prekvalifikacijo in strokovno 
izpopolnjevanje, zato da bi spodbujali 
digitalno opismenjevanje, uvajanje 
naprednih digitalnih spretnosti ter novih 
znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno gospodarstvo; 
poudarja, da je treba sprejeti v prihodnost 
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v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 
da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela.

usmerjen pristop k poklicnemu 
izobraževanju in usposabljanju ter temu 
ustrezna znanja in (zlasti digitalne) 
spretnosti; prav tako pa poudarja, da je 
treba prednostno obravnavati neskladje 
med spretnostmi oz. kvalifikacijami ter 
potrebami na trgu dela.

Or. fr

Predlog spremembe 90
Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 
da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela.

6. poziva EU, naj skladno in prožno 
podpre digitalni in zeleni prehod z 
vlaganjem v umetno inteligenco ter v 
pobude za prekvalifikacijo in strokovno 
izpopolnjevanje, zato da bi spodbujali 
digitalno opismenjevanje, uvajanje 
naprednih digitalnih spretnosti ter novih 
znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje; poudarja, da je treba sprejeti v 
prihodnost usmerjen pristop k poklicnemu 
izobraževanju in usposabljanju ter temu 
ustrezna znanja in (zlasti digitalne) 
spretnosti; prav tako pa poudarja, da je 
treba prednostno obravnavati neskladje 
med spretnostmi oz. kvalifikacijami ter 
potrebami na trgu dela.

Or. en

Predlog spremembe 91
Romana Tomc

Osnutek mnenja
Paragraph 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in 
usposabljanju ter temu ustrezna znanja in 
(zlasti digitalne) spretnosti; prav tako pa 
poudarja, da je treba prednostno 
obravnavati neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela.

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba 
posodobiti sistem poklicnega 
izobraževanja, usposabljanja ter znanja in 
(zlasti digitalne) spretnosti; prav tako pa 
poudarja, da je treba prednostno 
obravnavati neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela.

Or. sl

Predlog spremembe 92
Manolis Frangos (Emmanouil Fragkos), Margarita de la Pisa Carrión

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 
da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 

6. poziva EU, naj podpre pametni 
prehod z vlaganjem v umetno inteligenco 
ter v pobude za prekvalifikacijo in 
strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 
da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 
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kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela. kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela.

Or. en

Predlog spremembe 93
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice 
in sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa 
poudarja, da je treba prednostno 
obravnavati neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela.

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
kvalifikacij za prihodnje poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter kvalifikacijam, zlasti digitalnim 
znanjem in spretnostim; prav tako pa 
poudarja, da je treba prednostno 
obravnavati neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela; 
meni, da je podoba malega in srednjega 
podjetja kot privlačnega delodajalca, ki 
temelji na dobrih delovnih in 
zaposlitvenih pogojih, pomembna 
konkurenčna prednost pri zaposlovanju 
usposobljenega osebja; poudarja, kako 
pomembna sta usposabljanje in 
izobraževanja znotraj podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 94
Manolis Frangos (Emmanouil Fragkos), Margarita de la Pisa Carrión
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 
da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela.

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice, 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo, in vzpostavitev 
infrastrukture, ki bo zmožna podpreti novi 
val ponovne ruralizacije; poudarja, da je 
treba sprejeti v prihodnost usmerjen pristop 
k poklicnemu izobraževanju in 
usposabljanju ter temu ustrezna znanja in 
(zlasti digitalne) spretnosti; prav tako pa 
poudarja, da je treba prednostno 
obravnavati neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela.

Or. en

Predlog spremembe 95
Radan Kanev

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, na 
mala in srednja podjetja osredotočeno 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
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poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 
da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela.

v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 
da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela.

Or. en

Predlog spremembe 96
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 
da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela.

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno in pošteno ogljično 
nevtralno gospodarstvo; poudarja, da je 
treba sprejeti v prihodnost usmerjen pristop 
k poklicnemu izobraževanju in 
usposabljanju ter temu ustrezna znanja in 
(zlasti digitalne) spretnosti; prav tako pa 
poudarja, da je treba prednostno 
obravnavati neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela.

Or. el

Predlog spremembe 97
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 
da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela.

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, podnebno nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 
da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela; 
poudarja, da imata podjetniško 
izobraževanje in usposabljanje, ki 
izboljšujeta poslovno znanje in spretnosti, 
ključno vlogo pri pripravi malih in 
srednjih podjetij na enotni trg;

Or. en

Predlog spremembe 98
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco, ki je osredotočena na človeka 
in temelji na dostojanstvu, ter v pobude za 
prekvalifikacijo in strokovno 
izpopolnjevanje, zato da bi spodbujali 
digitalno opismenjevanje, uvajanje 
naprednih digitalnih spretnosti ter novih 
znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
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poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 
da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela.

gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 
da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela; 
poudarja potrebo po ozaveščanju o 
velikem potencialu rešitev, ki temeljijo na 
umetni inteligenci, da se vzpostavi 
zaupanje državljanov; poudarja potrebo 
po raziskavah na področju družbenih 
sprememb, ki jih povzroča umetna 
inteligenca;

Or. en

Predlog spremembe 99
Jeroen Lenaers

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 
da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela.

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 
da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela; 
v zvezi s tem poudarja možnosti za 
odpravo neskladja med spretnostmi in 
kvalifikacijami z boljšim izkoriščanjem 
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čezmejnega trga dela;

Or. en

Predlog spremembe 100
Krzysztof Hetman

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 
da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela.

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 
da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela; 
poziva k čim boljšemu izkoriščanju 
Evropskega socialnega sklada+ za 
obravnavanje teh izzivov;

Or. en

Predlog spremembe 101
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
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zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 
da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela.

zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za vseživljenjsko 
učenje, prekvalifikacijo in strokovno 
izpopolnjevanje, zato da bi spodbujali 
digitalno opismenjevanje, uvajanje 
naprednih digitalnih spretnosti, človeških 
in socialnih sposobnosti ter novih znanj in 
spretnosti za nove poklice in sektorje, ki 
bodo nastali kot rezultat prehoda na 
trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 
da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela; 
v zvezi s tem poziva Komisijo in države 
članice, naj spodbujajo, krepijo in 
podpirajo vajeništvo, da bi se olajšalo 
trajno vključevanje mladih na trg dela;

Or. fr

Predlog spremembe 102
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 

6. poudarja, da lahko napredne 
prelomne tehnologije, kot so blokovna 
veriga, umetna inteligenca, računalništvo 
v oblaku in visokozmogljivostno 
računalništvo, znatno povečajo 
konkurenčnost malih in srednjih podjetij; 
poziva EU, naj podpre digitalni in zeleni 
prehod z vlaganjem v umetno inteligenco 
ter v pobude za prekvalifikacijo in 
strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
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da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela.

prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 
da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela.

Or. en

Predlog spremembe 103
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 
da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela.

6. poziva EU, naj podpre digitalni in 
zeleni prehod z vlaganjem v umetno 
inteligenco ter v pobude za prekvalifikacijo 
in strokovno izpopolnjevanje, zato da bi 
spodbujali digitalno opismenjevanje, 
uvajanje naprednih digitalnih spretnosti ter 
novih znanj in spretnosti za nove poklice in 
sektorje, ki bodo nastali kot rezultat 
prehoda na trajnostno, ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poudarja, da je treba sprejeti 
v prihodnost usmerjen pristop k 
poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
ter temu ustrezna znanja in (zlasti 
digitalne) spretnosti; prav tako pa poudarja, 
da je treba prednostno obravnavati 
neskladje med spretnostmi oz. 
kvalifikacijami ter potrebami na trgu dela; 
poudarja, da je treba spremljati digitalni 
prehod malih in srednjih podjetij, zlasti 
kar zadeva nematerialne naložbe in 
okrepitev kibernetske varnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 104
Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. priznava, da mala in srednja 
podjetja tvorijo jedrni del evropskega 
industrijskega tkiva in so zato 
nepogrešljiva v proizvodni verigi velikih 
industrij; v zvezi s tem meni, da imajo 
mala in srednja podjetja bistveno vlogo 
pri zagotavljanju evropskih delovnih mest, 
in priznava pomen tesnega sodelovanja 
med državami članicami za lažjo uporabo 
davčnih olajšav, namenjenih spodbujanju 
zaposlovanja;

Or. it

Predlog spremembe 105
Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. opozarja, da je več velikih podjetij, 
vključno s tehnološkimi velikani 
(GAFAM), farmacevtsko industrijo in 
velikimi trgovci, imelo koristi od krize 
zaradi covida-19, saj so imela velike 
dobičke; vztraja, da morajo ta velika 
podjetja solidarno prispevati k malim in 
srednjim podjetjem v težavah; vztraja, da 
je treba odpraviti zamude pri plačilih 
velikih podjetij mikro, malim in srednjim 
podjetjem, da bi se izognili vrzelim v 
denarnem toku, ki ogrožajo delovna 
mesta; poziva družbe, ki kotirajo na borzi, 
naj objavijo znesek dolgov do dobaviteljev, 
ki so mikro, mala in srednja podjetja, ter 
povprečno število dni zamude; podpira 
uvedbo kazni, ki bi se samodejno 
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uporabile za vsak dan prekoračitve.

Or. fr

Predlog spremembe 106
Jeroen Lenaers

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da je izstop Združenega 
kraljestva iz Evropske unije negativno 
vplival na mala in srednja podjetja v EU, 
zlasti tista, ki vsakodnevno poslujejo z 
Združenim kraljestvom; poudarja, da bi 
bilo treba v okviru novega partnerstva z 
Združenim kraljestvom posebno pozornost 
nameniti posebnemu položaju malih in 
srednjih podjetij, poziva EU in Združeno 
kraljestvo, naj si prizadevata za 
poenostavitev zahtev in formalnosti za 
carinske postopke za mala in srednja 
podjetja, da bi preprečili dodatno upravno 
breme, ter obe strani spodbuja, naj 
vzpostavita kontaktne točke za mala in 
srednja podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 107
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da je nova strategija za 
evropska mala in srednja podjetja lahko 
uspešna le s celovitim strateškim 
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načrtovanjem ter združevanjem sredstev 
evropskih akterjev, regionalnih in 
lokalnih institucij, industrijskih grozdov, 
socialnih partnerjev, univerz in 
raziskovalnih skupin; v zvezi s tem 
poudarja, kako pomembne so podporne 
strukture, kot so mreže malih in srednjih 
podjetij, točke „vse na enem mestu“, 
regionalne razvojne agencije, inovacijski 
grozdi ter svetovanje zagonskim 
podjetjem, za ustvarjanje lokalnih in 
regionalnih industrijskih vrednostnih 
verig;

Or. en

Predlog spremembe 108
Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj zagotovi 
dopolnjevanje med cilji evropske strategije 
za mala in srednja podjetja, novim 
akcijskim načrtom za krožno 
gospodarstvo, posodobljenim programom 
znanj in spretnosti za Evropo in evropsko 
industrijsko strategijo, da bi zagotovila 
preživetje in razvoj malih in srednjih 
podjetij med krizo zaradi covida-19 ter s 
tem preprečila naraščanje stopenj 
brezposelnosti, zlasti v močno prizadetih 
sektorjih, kot sta turizem in gostinstvo;

Or. en

Predlog spremembe 109
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

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

6a. pozdravlja predlog Komisije za 
uvedbo programa za „digitalne 
prostovoljce“, ki bi mladim usposobljenim 
osebam in izkušenim starejšim osebam 
omogočal, da svoje digitalne kompetence 
delijo s tradicionalnimi podjetji;

Or. en

Predlog spremembe 110
Dragoș Pîslaru, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. opozarja na potrebo po razvoju 
posebnih spretnosti in kompetenc že na 
začetni stopnji evropskih izobraževalnih 
sistemov za spodbujanje podjetniške 
miselnosti med mladimi ter stalnega 
razvoja novih malih in srednjih podjetij; 
poziva k zagotovitvi dodatnih sredstev za 
spodbujanje podjetniškega usposabljanja 
ter spodbuja države članice, naj 
zagotovijo, da bodo nacionalni 
izobraževalni sistemi mlade diplomante 
usposobili za ustanavljanje in vodenje 
podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 111
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, 
Cristian Ghinea, Radka Maxová

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

6a. meni, da bodo podjetniki v EU v 
središču procesa okrevanja, in poudarja, 
da je spodbujanje podjetništva pomemben 
dejavnik za socialno vključenost, 
pametno, trajnostno in vključujočo 
gospodarsko rast ter konkurenčnost; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo in podpirajo razvoj 
podjetniškega duha ter podjetniških znanj 
in spretnosti ter olajšajo oblikovanje 
novih poslovnih modelov za mala in 
srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 112
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da bo podpora podjetjem 
ključna za obvladovanje potreb v vseh 
sektorjih dejavnosti ter da bo treba 
tradicionalna mala in srednja podjetja, 
poleg inovativnejših, podpirati bolj kot 
kdaj koli prej; poudarja, da je treba malim 
in srednjim podjetjem zagotoviti lojalno 
konkurenco v evropskem spletnem okolju, 
zlasti s prihodnjim aktom o digitalnih 
storitvah;

Or. en

Predlog spremembe 113
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo o dostojnih delovnih in 
zaposlitvenih pogojih v digitalnem 
gospodarstvu, vključno z delom na 
daljavo;

Or. en

Predlog spremembe 114
Sara Skyttedal

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da bi lahko preveč 
podrobna zakonodaja na področjih, kot je 
umetna inteligenca, privedla do 
oblikovanja preveč birokratske in 
zapletene zakonodaje za mala in srednja 
podjetja, ki poslujejo na enotnem trgu; 
poziva k preusmeritvi na tehnološko 
nevtralen zakonodajni okvir, ki bo temeljil 
na načelih in bo pospeševal razvoj trga;

Or. en

Predlog spremembe 115
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo in podpirajo podjetništvo 
žensk, zlasti z olajšanjem njihovega 
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dostopa do finančnih sredstev ali 
usposabljanja ter omogočanjem boljšega 
usklajevanja med poklicnim in zasebnim 
življenjem.

Or. fr

Predlog spremembe 116
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. poudarja, kako pomembno je 
spodbujanje podjetništva, tudi med 
ženskami in mladimi.

Or. en

Predlog spremembe 117
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja, da je pandemija covida-
19 pokazala, kako pomembne so digitalne 
rešitve, zlasti delo na daljavo, in da je 
treba v zvezi s tem oblikovati skupne 
minimalne standarde 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 
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duševnim dobrim počutjem delavcev, ter 
splošne težave, povezane s socialnim, 
poklicnim in digitalnim razkorakom;

Or. en

Predlog spremembe 118
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, 
Cristian Ghinea, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja, kako pomembno je 
prijazno zakonodajno okolje za mala in 
srednja podjetja; poziva Komisijo k strogi 
uporabi testa za mala in srednja podjetja, 
s čimer bi prispevala k izvajanju 
pomembnega načela „najprej pomisli na 
male“; podpira načrte Komisije za 
imenovanje odposlanca EU za mala in 
srednja podjetja za obravnavanje težav in 
lažje iskanje rešitev, povezanih z malimi 
in srednjimi podjetji;

Or. en

Predlog spremembe 119
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poziva države članice, naj 
izkoristijo prihodnji Evropski socialni 
sklad plus in nove možnosti za vlaganje 
sredstev Evropskega sklada za regionalni 
razvoj v razvoj znanj in spretnosti za 
pametno specializacijo, industrijski 
prehod in podjetništvo;



PE655.633v01-00 70/80 AM\1209858SL.docx

SL

Or. en

Predlog spremembe 120
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja, da je pomembno 
spodbujati nadaljnjo sinergijo med malimi 
in srednjimi podjetji, raziskovalnimi 
inštituti, univerzami in izobraževalnim 
sektorjem, da bi znanja in spretnosti 
uskladili s potrebami na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 121
Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. meni, da je nadvse pomembno 
preprečiti selitev malih in srednjih podjetij 
v države članice z ugodnejšimi davčnimi 
sistemi.

Or. it

Predlog spremembe 122
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian 
Ghinea, Radka Maxová

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

6c. priporoča okrepitev izmenjave 
pobud, ki se osredotočajo na mala in 
srednja podjetja ter so se izkazale za 
uspešne, in dobre prakse med državami 
članicami; poleg tega priporoča 
vzpostavitev platform za izmenjave med 
malimi in srednjimi podjetji, ki razvijajo 
inovativne, prelomne tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 123
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. poudarja, da je treba v 
posodobljeni program znanj in spretnosti 
za Evropo vključiti posebno komponento 
za mala in srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 124
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind

Osnutek mnenja
Odstavek 6 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6d. poziva Komisijo, naj uvede 
evropski register socialne varnost in 
evropsko številko socialne varnosti, da 
zagotovi pravno varnost za delavce in 
olajša poslovanje podjetij, zlasti malih in 
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srednjih podjetij, ki opravljajo čezmejne 
storitve, obenem pa učinkovito nadzira 
sklepanje pogodb s podizvajalci in 
preprečuje goljufije na področju socialne 
varnosti; poziva države članice, naj v zvezi 
s tem zagotovijo ustrezno izvajanje in 
izvrševanje prava Unije, da bi olajšale 
prosto gibanje in socialno varstvo 
delavcev ter čezmejno opravljanje storitev 
in tako zagotovile enake konkurenčne 
pogoje;

Or. en

Predlog spremembe 125
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, 
Cristian Ghinea, Radka Maxová

Osnutek mnenja
Odstavek 6 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6d. poudarja, da je treba podpirati 
socialna in solidarnostna podjetja z 
ustvarjanjem ugodnega okolja za njihov 
razvoj; poudarja, da bi morale Komisija in 
države članice spodbujati ustanavljanje 
socialnih in solidarnostnih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 126
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 6 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6d. poziva k strategiji za mala in 
srednja podjetja, ki bi zagotovila 
enostaven dostop do financiranja in 
primernih orodij za podpiranje zelo 
majhnih projektov (skupna pravila o 
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evropskem množičnem financiranju, 
skupna pravila o konkurenci v zvezi s 
tveganim kapitalom, socialno 
gospodarstvo, trgovina, storitve itd.);

Or. en

Predlog spremembe 127
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel

Osnutek mnenja
Odstavek 6 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6e. pozdravlja finančno pomoč, ki jo 
je Komisija prek programa SURE 
zagotovila za ohranjanje delovnih mest, in 
meni, da bi bil lahko evropski sistem 
pozavarovanja za primer brezposelnosti 
dodatno orodje, ki bi prispevalo k 
pravičnemu prehodu na krožno, 
podnebno nevtralno in digitalno 
gospodarstvo ter k odpornosti evropskega 
gospodarstva, zlasti malih in srednjih 
podjetij; z zanimanjem pričakuje predlog 
Komisije, ki ga je v zvezi s tem napovedala 
predsednica Ursula von der Leyen;

Or. en

Predlog spremembe 128
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 6 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6e. poudarja, da mora zakonodaja EU 
podpirati mala in srednja podjetja; 
poudarja, da je treba v vseh ocenah 
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učinka okrepiti nadzor nad razsežnostjo 
malih in srednjih podjetij ter ga upoštevati 
kot zavezujoč test za mala in srednja 
podjetja v fazi ocene učinka, ki je v celoti 
zavezan načelu „najprej pomisli na male“ 
in ocenjevanju gospodarskih posledic, 
vključno s stroški zakonodajnih predlogov 
za mala in srednja podjetja, povezanimi z 
zagotavljanjem skladnosti;

Or. en

Predlog spremembe 129
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian 
Ghinea

Osnutek mnenja
Odstavek 6 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6e. poziva Komisijo, naj preuči 
potrebo po vzpostavitvi točke „vse na 
enem mestu“, ki bo mala in srednja 
podjetja podpirala pri internacionalizaciji, 
na primer z zagotavljanjem informacij o 
financiranju in nepovratnih sredstvih za 
študije tehnične izvedljivosti inovativnih 
poslovnih proizvodov in drugih ustreznih 
informacij o internacionalizaciji;

Or. en

Predlog spremembe 130
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 6 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6f. poudarja, da morajo imeti mala in 
srednja podjetja dostop do razpisov javnih 
naročil, saj ta zagotavljajo spodbudo za 
okrevanje; v zvezi s tem poudarja, da bi 
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bilo treba odpraviti nepoštena izbirna 
merila;

Or. en

Predlog spremembe 131
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 6 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6f. poziva k odpravi vsakršne 
diskriminacije na podlagi starosti ali spola 
in zagotovitvi, da so v skladu z nacionalno 
zakonodajo in prakso vsi delavci 
upravičeni do dostojnega plačila na 
podlagi kolektivnih pogodb ali zakonsko 
določenih minimalnih plač;

Or. en

Predlog spremembe 132
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 6 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6g. poudarja, da morajo tudi mala in 
srednja podjetja prispevati k odpravljanju 
razlik v zaposlenosti, plačah in 
pokojninah med spoloma, med drugim z 
zagotavljanjem ali podpiranjem varstva 
otrok, oskrbovalskega dopusta in 
prožnega delovnega časa za oskrbovalce 
ter z zagotavljanjem enakega plačila za 
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enako delo in preglednosti plačil;

Or. en

Predlog spremembe 133
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 6 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6h. poudarja, da imajo lahko mala in 
srednja podjetja pomembno vlogo pri 
zagotavljanju okoljsko, družbeno in 
gospodarsko trajnostne rasti; zato poziva 
k zavezujočim pravilom o družbeni 
odgovornosti podjetij v skladu z načeli in 
cilji evropskega zelenega dogovora, 
evropskim stebrom socialnih pravic in cilji 
trajnostnega razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 134
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 6 i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6i. poziva mala in srednja podjetja, 
naj izpolnijo svojo okoljsko in družbeno 
odgovornost ter proaktivno ukrepajo za 
odkrivanje in preprečevanje kršitev 
človekovih in okoljskih pravic, korupcije 
ali davčne utaje, tudi v svojih hčerinskih 
družbah in dobavni verigi; poudarja, da 
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so pri tem odločilni organizacija dela, 
enake možnosti in socialna vključenost, 
protidiskriminacijski ukrepi, ustrezni 
standardi preglednosti, zanesljivi 
mehanizmi odgovornosti ter razvoj 
vseživljenjskega izobraževanja in 
usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 135
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 6 j (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6j. poziva Komisijo, naj priznava, 
promovira in varuje vključujoča mala in 
srednja podjetja, da bi na trgu dela 
poskrbeli za stalno zaposlovanje 
invalidov; poudarja, da imajo podjetja in 
organizacije socialnega gospodarstva 
potencial za vključevanje invalidov na trg 
dela; poudarja, da je pomembno 
zagotoviti namensko podporo iz 
Evropskega socialnega sklada za socialno 
gospodarstvo; opozarja, da mala in 
srednja podjetja, ki jih upravljajo ranljive 
skupine, težje dostopajo do financiranja 
in potrebujejo namensko podporo;

Or. en

Predlog spremembe 136
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 k (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6k. opozarja na pomen socialnega in 
solidarnostnega gospodarstva, ki 
zagotavlja zaposlitev za več kot 14 
milijonov ljudi, kar je približno 6,5 % 
delavcev v EU; poudarja, da se je 2 
milijona socialnih in solidarnostnih 
podjetij v EU, ki predstavljajo 10 % 
podjetij v Uniji, izkazalo za odporne v 
obdobju krize;

Or. en

Predlog spremembe 137
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 6 l (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6l. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo usklajevanje različnih 
instrumentov financiranja za mala in 
srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 138
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

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

6m. meni, da bi morali z davčno 
politiko za mala in srednja podjetja 
spodbujati trajnostni razvoj in ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 139
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 6 n (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6n. poziva države članice, naj 
oblikujejo aktivno politiko trga dela, 
spodbujajo raziskave in inovacije ter 
zagotavljajo kakovostne javne storitve in 
infrastrukturo, s čimer bodo spodbujale 
tudi naložbe zasebnega sektorja v mala in 
srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 140
Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson

Osnutek mnenja
Odstavek 6 o (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6o. opozarja na pomen dejavnega 
podpiranja ženskega podjetništva na 
evropski in nacionalni ravni, saj so ženske 
ena od skupin, ki jih je kriza zaradi 
covida-19 najbolj prizadela.
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Or. en


