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Predlog spremembe 1
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 3(3) PEU, ki 
se nanaša na notranji trg, trajnostni 
razvoj in socialno tržno gospodarstvo,

Or. en

Predlog spremembe 2
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju evropskega stebra 
socialnih pravic,

Or. en

Predlog spremembe 3
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 27. maja 2020 z naslovom Čas za 
Evropo: obnova in priprava za naslednjo 
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generacijo (COM(2020)0456),

Or. en

Predlog spremembe 4
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju ugotovitev indeksa 
digitalnega gospodarstva in družbe za 
leto 2020, ki je bil objavljen 
11. junija 2020,

Or. en

Predlog spremembe 5
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 27. maja 2020 z naslovom 
Prilagojeni delovni program Komisije za 
leto 2020 (COM(2020)0440),

Or. en

Predlog spremembe 6
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Sven Schulze, 
Hildegard Bentele, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça 
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Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria 
Spyraki), Jerzy Buzek, Seán Kelly

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 11. marca 2020 z naslovom Novi 
akcijski načrt za krožno gospodarstvo Za 
čistejšo in konkurenčnejšo Evropo 
(COM(2020)0098) in sporočila Komisije z 
dne 2. decembra 2015 z naslovom Zaprtje 
zanke – akcijski načrt EU za krožno 
gospodarstvo (COM(2015/0614),

Or. en

Predlog spremembe 7
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov „Več 
krožnosti – prehod na trajnostno družbo“, 
ki jih je Svet sprejel na 3716. seji 
4. oktobra 2019 (12791/19),

Or. en

Predlog spremembe 8
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju predloga Komisije 
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o akcijskem načrtu za krožno 
gospodarstvo, COM(2020)0098,

Or. en

Predlog spremembe 9
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju predloga Komisije 
z dne 4. marca 2020 za uredbo o 
vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne 
nevtralnosti in spremembi 
Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska 
podnebna pravila) (COM(2020)0080),

črtano

Or. en

Predlog spremembe 10
Eva Kaili

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z naslovom Evropska strategija za podatke 
(COM(2020)0066),

Or. en

Predlog spremembe 11
Eva Kaili

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila o 
vprašanjih varnosti in odgovornosti, ki jih 
sprožajo umetna inteligenca, internet 
stvari in robotika (COM(2020)0064),

Or. en

Predlog spremembe 12
Eva Kaili

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju bele knjige 
Komisije o umetni inteligenci – evropski 
pristop k odličnosti in zaupanju 
(COM(2020)0065),

Or. en

Predlog spremembe 13
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 15. januarja 2020 o evropskem 
zelenem dogovoru (2019/2956(RSP))3,

črtano

_________________
3 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0005.

Or. en

Predlog spremembe 14
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Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 15. januarja 2020 o evropskem 
zelenem dogovoru (2019/2956(RSP))3,

črtano

_________________
3 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0005.

Or. en

Predlog spremembe 15
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 11. decembra 2019 o evropskem 
zelenem dogovoru (COM(2019)0640),

črtano

Or. en

Predlog spremembe 16
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, 
Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov 
Evropskega sveta z dne 22. marca 2019 
(EUCO 1/19),
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Or. en

Predlog spremembe 17
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 2. junija 2020 o časovnici 
farmacevtske strategije za pravočasen 
dostop pacientov do cenovno dostopnih 
zdravil,

Or. en

Predlog spremembe 18
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov 
Evropskega sveta z dne 22. maja 2013,

Or. en

Predlog spremembe 19
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 35 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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– ob upoštevanju poročila skupine 
na visoki ravni za energetsko intenzivne 
panoge iz leta 2019 o krovnem načrtu EU 
za energetsko intenzivne panoge za 
leto 2050 (EU Energy-Intensive 
Industries’ Masterplan 2050),

Or. en

Predlog spremembe 20
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov „Več 
krožnosti – prehod na trajnostno družbo“, 
ki jih je Svet sprejel na 3716. seji 
4. oktobra 2019 (12791/19),

Or. en

Predlog spremembe 21
Jens Geier, Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 38 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 
15. novembra 2018 o delovnem načrtu za 
področje kulture 2019–2022 (2018/C 
460/10),

Or. en

Predlog spremembe 22
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 38 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 22. maja 2018 z naslovom Za 
močnejšo Evropo: vloga mladinskih, 
izobraževalnih in kulturnih politik 
(COM(2018)0268),

Or. en

Predlog spremembe 23
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 38 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 22. maja 2018 z naslovom Nova 
evropska agenda za kulturo 
(COM(2018)0267),

Or. en

Predlog spremembe 24
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Massimiliano Smeriglio

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 38 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 14. novembra 2017 z naslovom 
Krepitev evropske identitete s pomočjo 
izobraževanja in kulture 
(COM(2017)0673),
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Or. en

Predlog spremembe 25
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Massimiliano Smeriglio

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 38 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 13. decembra 2016 o skladni 
politiki EU za kulturno in kreativno 
industrijo (2016/2072(INI)),

Or. en

Predlog spremembe 26
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 38 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila skupine 
na visoki ravni za energetsko intenzivne 
panoge o krovnem načrtu za konkurenčno 
preobrazbo energetsko intenzivnih panog 
EU, ki bo omogočila podnebno nevtralno 
gospodarstvo do leta 2050 (Masterplan for 
a Competitive Transformation of EU 
Energy-intensive Industries Enabling a 
Climate-neutral Circular Economy by 
2050),

Or. en

Predlog spremembe 27
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v 
svetu, odpornejša in bolj okoljsko 
trajnostna; ker bi morala taka strategija 
zajemati prehod evropske industrije na 
digitalizacijo in podnebno nevtralnost, pri 
čemer bi bilo treba dajati prednost načelu 
„energijska učinkovitost na prvem mestu“, 
prihrankom energije in tehnologijam za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov;

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija bolj konkurenčna v svetu, 
odpornejša in skladna s ciljem znižanja 
temperature za 1,5 °C iz Pariškega 
dogovora in evropskega zelenega 
dogovora; ker mora taka strategija 
zagotavljati prehod na evropsko 
industrijsko osnovo, ki bo sodobna, 
digitalizirana, v celoti temelječa na 
obnovljivih virih energije, izredno 
gospodarna z energijo in viri ter 
podnebno nevtralna, najpozneje do leta 
2040; ker je treba nameniti pozornost 
načelu „energijska učinkovitost na prvem 
mestu“, prihrankom energije in virov, 
tehnologijam za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov, krožnosti in 
nestrupenemu okolju ter ohranjati in 
razvijati mednarodno konkurenčnost in 
preprečiti selitev evropske industrije; ker 
se industrijska konkurenčnost in 
podnebna politika medsebojno krepita, 
inovativna in podnebno nevtralna 
ponovna industrializacija pa bo ustvarila 
lokalna delovna mesta in zagotovila 
konkurenčnost evropskega gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 28
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, 
Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Martina 
Dlabajová, Fredrick Federley, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe
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A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v svetu, 
odpornejša in bolj okoljsko trajnostna; ker 
bi morala taka strategija zajemati prehod 
evropske industrije na digitalizacijo in 
podnebno nevtralnost, pri čemer bi bilo 
treba dajati prednost načelu „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“, prihrankom 
energije in tehnologijam za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov;

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v svetu, 
inovativnejša, bolj vključujoča, 
odpornejša, bolj digitalizirana in bolj 
okoljsko trajnostna; ker bi morala taka 
strategija zajemati prehod evropske 
industrije na digitalizacijo in podnebno 
nevtralnost, okrepiti vodilno vlogo in 
konkurenčnost Evrope ter zmanjšati 
odvisnost od drugih delov sveta na 
področju strateških vrednostnih verig, pri 
čemer bi bilo treba ohraniti odprti trg ter 
dajati prednost načelu „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“, prihrankom 
energije, tehnologijam brez emisij 
ogljikovega dioksida in tehnologijam za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 29
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v svetu, 
odpornejša in bolj okoljsko trajnostna; ker 
bi morala taka strategija zajemati prehod 
evropske industrije na digitalizacijo in 
podnebno nevtralnost, pri čemer bi bilo 
treba dajati prednost načelu „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“, prihrankom 
energije in tehnologijam za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov;

A. ker je industrijski sektor EU 
močno prizadela pandemija COVID-19 in 
je treba takoj zagotoviti izdatno podporo 
za njegovo okrevanje; ker Unija in države 
članice potrebujejo novo industrijsko 
strategijo, s katero bo njihova industrija 
postala bolj konkurenčna v svetu, 
odpornejša in bolj okoljsko trajnostna, kjer 
je ta cilj mogoče doseči brez ogrožanja 
njihove gospodarske stabilnosti in 
konkurenčnosti; ker bi morala taka 
strategija zajemati racionalen in 
pragmatičen prehod evropske industrije na 
digitalizacijo in podnebno nevtralnost, pri 
čemer bi bilo treba dajati prednost načelu 
„energijska učinkovitost na prvem mestu“, 
prihrankom energije, tehnologijam za 
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proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
in stalnim naložbam v obstoječe 
tehnologije z nizkimi emisijami ogljika;

Or. en

Predlog spremembe 30
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v svetu, 
odpornejša in bolj okoljsko trajnostna; ker 
bi morala taka strategija zajemati prehod 
evropske industrije na digitalizacijo in 
podnebno nevtralnost, pri čemer bi bilo 
treba dajati prednost načelu „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“, prihrankom 
energije in tehnologijam za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov;

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v svetu, 
odpornejša in bolj okoljsko trajnostna; ker 
bi morala taka strategija ob ohranjanju 
visoke stopnje zaposlenosti in 
visokokakovostnih delovnih mest zajemati 
dvojni prehod evropske industrije na 
digitalizacijo in podnebno nevtralnost, pri 
čemer bi bilo treba dajati prednost prehodu 
na proizvodne postopke z nizkimi 
emisijami ogljika in izvajanju tehnologij z 
nizkimi emisijami ogljika, potrebnemu 
regulativnemu okviru, ki bo omogočil 
dvojni prehod, zagotavljanju potrebne 
infrastrukture, načelu „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“, prihrankom 
energije in tehnologijam za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 31
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava A
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Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v 
svetu, odpornejša in bolj okoljsko 
trajnostna; ker bi morala taka strategija 
zajemati prehod evropske industrije na 
digitalizacijo in podnebno nevtralnost, pri 
čemer bi bilo treba dajati prednost načelu 
„energijska učinkovitost na prvem mestu“, 
prihrankom energije in tehnologijam za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov;

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala odpornejša, socialno 
učinkovitejša in bolj okoljsko trajnostna; 
ker bi morala taka strategija zajemati 
prehod evropske industrije na digitalizacijo 
in podnebno nevtralnost, pri čemer bi bilo 
treba dajati prednost zaščiti kakovostnih 
delovnih mest, enakomernemu razvoju, 
načelu „energijska učinkovitost na prvem 
mestu“, prihrankom energije in 
tehnologijam za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov; ker je taka strategija 
bistvena, da se zagotovi spoštovanje naših 
podnebnih ciljev, zlasti iz Pariškega 
sporazuma;

Or. en

Predlog spremembe 32
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, 
Hildegard Bentele, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina 
Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, 
Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v svetu, 
odpornejša in bolj okoljsko trajnostna; ker 
bi morala taka strategija zajemati prehod 
evropske industrije na digitalizacijo in 
podnebno nevtralnost, pri čemer bi bilo 
treba dajati prednost načelu „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“, prihrankom 
energije in tehnologijam za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov;

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj dolgoročno 
konkurenčna v svetu, bolj raznovrstna, 
odpornejša, bolj digitalizirana in bolj 
okoljsko trajnostna; ker bi morala taka 
strategija zajemati prehod evropske 
industrije na digitalizacijo in podnebno 
nevtralnost, ki sta neločljivo povezana in 
zmanjšujeta odvisnost od nekaterih tretjih 
držav na področju strateških vrednostnih 
verig, pri čemer bi bilo treba dajati 
prednost načelu „energijska učinkovitost 
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na prvem mestu“, prihrankom energije in 
tehnologijam za proizvodnjo energije z 
nizkimi emisijami ogljika;

Or. en

Predlog spremembe 33
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v svetu, 
odpornejša in bolj okoljsko trajnostna; ker 
bi morala taka strategija zajemati prehod 
evropske industrije na digitalizacijo in 
podnebno nevtralnost, pri čemer bi bilo 
treba dajati prednost načelu „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“, prihrankom 
energije in tehnologijam za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov;

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v svetu, 
odpornejša in bolj okoljsko trajnostna in s 
katero bo okrepila svojo neodvisnost od 
mednarodnih nabavnih verig za strateško 
najpomembnejše blago; ker bi morala taka 
strategija zajemati prehod evropske 
industrije na digitalizacijo in podnebno 
nevtralnost, pri čemer bi bilo treba dajati 
prednost načelu „energijska učinkovitost 
na prvem mestu“, prihrankom energije in 
tehnologijam za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Eva Kaili

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v svetu, 
odpornejša in bolj okoljsko trajnostna; ker 
bi morala taka strategija zajemati prehod 
evropske industrije na digitalizacijo in 

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v svetu, 
svetovna referenčna točka za industrijsko 
in tehnološko odličnost, vodilna 
določevalka standardov ter odpornejša in 
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podnebno nevtralnost, pri čemer bi bilo 
treba dajati prednost načelu „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“, prihrankom 
energije in tehnologijam za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov;

bolj okoljsko trajnostna; ker bi morala taka 
strategija zajemati prehod evropske 
industrije na digitalizacijo in podnebno 
nevtralnost, pri čemer bi bilo treba dajati 
prednost načelu „energijska učinkovitost 
na prvem mestu“, prihrankom energije in 
tehnologijam za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 35
Aldo Patriciello

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v 
svetu, odpornejša in bolj okoljsko 
trajnostna; ker bi morala taka strategija 
zajemati prehod evropske industrije na 
digitalizacijo in podnebno nevtralnost, pri 
čemer bi bilo treba dajati prednost načelu 
„energijska učinkovitost na prvem mestu“, 
prihrankom energije in tehnologijam za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov;

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija bolj konkurenčna v svetu, 
odpornejša in bolj okoljsko trajnostna; ker 
bi morala taka strategija zajemati prehod 
evropske industrije na digitalizacijo in 
podnebno nevtralnost, pri čemer bi bilo 
treba dajati prednost načelu „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“, prihrankom 
energije in tehnologijam za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov, ter podpirati 
trdno evropsko vrednostno verigo na 
področju inovativnih tehnologij za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
in inovativnih čistih tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 36
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Predlog resolucije
Uvodna izjava A
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Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v svetu, 
odpornejša in bolj okoljsko trajnostna; ker 
bi morala taka strategija zajemati prehod 
evropske industrije na digitalizacijo in 
podnebno nevtralnost, pri čemer bi bilo 
treba dajati prednost načelu „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“, prihrankom 
energije in tehnologijam za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov;

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v svetu, 
odpornejša in bolj okoljsko trajnostna; ker 
bi morala taka strategija zajemati prehod 
evropske industrije na digitalizacijo in 
podnebno nevtralnost, pri čemer bi bilo 
treba dajati prednost načelu „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“, prihrankom 
energije in tehnologijam za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov, vključno s 
podporo za okrepitev evropske vrednostne 
verige na področju čistih tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 37
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v svetu, 
odpornejša in bolj okoljsko trajnostna; ker 
bi morala taka strategija zajemati prehod 
evropske industrije na digitalizacijo in 
podnebno nevtralnost, pri čemer bi bilo 
treba dajati prednost načelu „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“, 
prihrankom energije in tehnologijam za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov;

A. ker Unija potrebuje v prihodnost 
usmerjeno industrijsko strategijo, ki bo 
odražala cilje evropskega zelenega 
dogovora, da bo njena industrija postala 
bolj konkurenčna v svetu, odpornejša in 
bolj okoljsko trajnostna; ker bi morala taka 
strategija zajemati prehod evropske 
industrije na industrijsko osnovo, ki bo 
izredno gospodarna z energijo in viri, v 
celoti temelječa na obnovljivih virih 
energije, podnebno nevtralna in 
nestrupena, do leta 2040, ter na 
trajnostno digitalizacijo;

Or. en

Predlog spremembe 38
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
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Penkova), Nicolás González Casares, Romana Jerković

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v svetu, 
odpornejša in bolj okoljsko trajnostna; ker 
bi morala taka strategija zajemati prehod 
evropske industrije na digitalizacijo in 
podnebno nevtralnost, pri čemer bi bilo 
treba dajati prednost načelu „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“, prihrankom 
energije in tehnologijam za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov;

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v svetu, 
odpornejša, bolj digitalna in bolj okoljsko 
trajnostna, njena gonilna sila pa bodo 
inovacije, ki temeljijo na znanju, in 
načela enakosti; ker bi morala taka 
strategija zajemati prehod evropske 
industrije na digitalizacijo in podnebno 
nevtralnost, pri čemer bi bilo treba dajati 
prednost načelu „energijska učinkovitost 
na prvem mestu“, prihrankom energije in 
tehnologijam za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 39
Miapetra Kumpula-Natri

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v svetu, 
odpornejša in bolj okoljsko trajnostna; ker 
bi morala taka strategija zajemati prehod 
evropske industrije na digitalizacijo in 
podnebno nevtralnost, pri čemer bi bilo 
treba dajati prednost načelu „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“, prihrankom 
energije in tehnologijam za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov;

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v svetu, 
odpornejša in bolj okoljsko trajnostna; ker 
bi morala taka strategija zajemati prehod 
evropske industrije na digitalizacijo in 
podnebno nevtralnost ter okrepiti vodilno 
vlogo Evrope pri dvojnem prehodu, pri 
čemer bi bilo treba dajati prednost načelu 
„energijska učinkovitost na prvem mestu“, 
prihrankom energije, tehnologijam za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
in digitalnim tehnologijam;

Or. en
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Predlog spremembe 40
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v svetu, 
odpornejša in bolj okoljsko trajnostna; ker 
bi morala taka strategija zajemati prehod 
evropske industrije na digitalizacijo in 
podnebno nevtralnost, pri čemer bi bilo 
treba dajati prednost načelu „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“, prihrankom 
energije in tehnologijam za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov;

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v svetu, 
odpornejša in bolj okoljsko trajnostna; ker 
bi morala taka strategija zajemati prehod 
evropske industrije na digitalizacijo in 
podnebno nevtralnost, pri čemer bi bilo 
treba dajati prednost ponovnemu zagonu 
proizvodnje in zaposlovanja, načelu 
„energijska učinkovitost na prvem mestu“, 
uvajanju tehnologij za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov in tehnologij 
z nizkimi emisijami ogljika;

Or. en

Predlog spremembe 41
Christian Ehler

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v svetu, 
odpornejša in bolj okoljsko trajnostna; ker 
bi morala taka strategija zajemati prehod 
evropske industrije na digitalizacijo in 
podnebno nevtralnost, pri čemer bi bilo 
treba dajati prednost načelu „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“, prihrankom 
energije in tehnologijam za proizvodnjo 

A. ker Unija potrebuje novo 
industrijsko strategijo, s katero bo njena 
industrija postala bolj konkurenčna v svetu, 
odpornejša in bolj okoljsko trajnostna; ker 
bi morala taka strategija zajemati prehod 
evropske industrije na digitalizacijo in 
podnebno nevtralnost, ki sta neločljivo 
povezana, ter dajati prednost načelu 
„energijska učinkovitost na prvem mestu“, 
prihrankom energije in tehnologijam za 
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energije iz obnovljivih virov; proizvodnjo energije iz obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 42
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker konkurenti zunaj EU pogosto 
izkoriščajo manj stroge podnebne in 
okoljske predpise, kar pomeni, da ovirajo 
nadaljnjo konkurenčnost EU in so glavni 
krivci za povečanje svetovnih emisij 
ogljika;

Or. en

Predlog spremembe 43
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je model socialnega tržnega 
gospodarstva pomembno prispeval k 
blaginji Evrope; ker bi bilo treba v 
politikah, ki obravnavajo digitalni in 
okoljski prehod, tak pristop ohraniti;

Or. en

Predlog spremembe 44
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
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Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, 
Seán Kelly, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker bi bilo treba z industrijsko 
strategijo Unije zagotavljati pravilno 
delovanje enotnega trga, ustvariti enake 
konkurenčne pogoje znotraj in zunaj EU 
ter zagotoviti lažji dostop do finančnih 
sredstev, surovin in trgov, poleg tega pa 
zagotavljati ustrezno raven naložb, 
raziskav in inovacij ter izobraževanja in 
veščin za spodbujanje konkurenčnosti in 
trajnosti;

B. ker bi morala industrijska 
strategija Unije vključevati popolno 
delovanje enotnega trga, spodbujanje 
raziskav in inovacij za okrepitev vodilnega 
položaja pri ključnih omogočitvenih 
tehnologijah in zagotavljanje svetovne 
konkurenčnosti, razvoj in spodbujanje 
notranjega povpraševanja EU, gradnjo 
pametnih, trajnostnih in v celoti 
medsebojno povezanih prometnih, 
energetskih, digitalnih in vodovodnih 
infrastrukturnih omrežij in projektov, 
ustvarjanje enakih konkurenčnih pogojev 
znotraj in zunaj EU ter zagotavljanje 
lažjega dostopa do finančnih sredstev, 
digitalne infrastrukture, surovin in trgov, 
poleg tega pa zagotavljati ustrezno raven 
naložb ter izobraževanja in veščin za 
spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti;

Or. en

Predlog spremembe 45
Salvatore De Meo

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker bi bilo treba z industrijsko 
strategijo Unije zagotavljati pravilno 
delovanje enotnega trga, ustvariti enake 
konkurenčne pogoje znotraj in zunaj EU 
ter zagotoviti lažji dostop do finančnih 
sredstev, surovin in trgov, poleg tega pa 

B. ker bi morala industrijska 
strategija Unije vključevati popolno 
delovanje enotnega trga, spodbujanje 
raziskav in inovacij za okrepitev vodilnega 
položaja pri ključnih omogočitvenih 
tehnologijah in zagotavljanje svetovne 
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zagotavljati ustrezno raven naložb, 
raziskav in inovacij ter izobraževanja in 
veščin za spodbujanje konkurenčnosti in 
trajnosti;

konkurenčnosti, razvoj in spodbujanje 
notranjega povpraševanja EU, gradnjo 
pametnih, trajnostnih in v celoti 
medsebojno povezanih prometnih, 
energetskih, digitalnih in vodovodnih 
infrastrukturnih omrežij in projektov, 
ustvarjanje enakih konkurenčnih pogojev 
znotraj in zunaj EU ter zagotavljanje 
lažjega dostopa do finančnih sredstev, 
digitalne infrastrukture, surovin in trgov, 
poleg tega pa zagotavljati ustrezno raven 
naložb ter izobraževanja in veščin za 
spodbujanje konkurenčnosti in trajnosti;

Or. en

Predlog spremembe 46
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio, 
Robert Hajšel, Dan Nica

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker bi bilo treba z industrijsko 
strategijo Unije zagotavljati pravilno 
delovanje enotnega trga, ustvariti enake 
konkurenčne pogoje znotraj in zunaj EU 
ter zagotoviti lažji dostop do finančnih 
sredstev, surovin in trgov, poleg tega pa 
zagotavljati ustrezno raven naložb, 
raziskav in inovacij ter izobraževanja in 
veščin za spodbujanje konkurenčnosti in 
trajnosti;

B. ker bi bilo treba z industrijsko 
strategijo Unije zagotavljati pravilno 
delovanje enotnega trga, ustvariti enake 
konkurenčne pogoje znotraj in zunaj EU 
ter zagotoviti lažji dostop do finančnih 
sredstev, trajnostnih surovin, energije iz 
obnovljivih virov in trgov, poleg tega pa 
zagotavljati vrednostne verige za 
nizkoemisijske in digitalne proizvode in 
tehnologije v EU, ustrezno raven naložb, 
raziskav in inovacij, hitro in stroškovno 
učinkovito uvajanje revolucionarnih 
tehnologij ter izobraževanja in veščin za 
spodbujanje konkurenčnosti, zaposlovanja 
in trajnosti; ker so v izobraževanju nujno 
potrebne pomembne in ustrezne 
spremembe, da bi dosegli bolj vključujoč 
in trajnosten razvoj za vse, upravljali 
naraščajoče pomanjkanje spretnosti in 
delovne sile ter pripravili naslednjo 
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generacijo za delovna mesta prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 47
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker bi bilo treba z industrijsko 
strategijo Unije zagotavljati pravilno 
delovanje enotnega trga, ustvariti enake 
konkurenčne pogoje znotraj in zunaj EU 
ter zagotoviti lažji dostop do finančnih 
sredstev, surovin in trgov, poleg tega pa 
zagotavljati ustrezno raven naložb, 
raziskav in inovacij ter izobraževanja in 
veščin za spodbujanje konkurenčnosti in 
trajnosti;

B. ker bi bilo treba z industrijsko 
strategijo Unije zagotavljati pravilno 
delovanje enotnega trga in 
dematerializacijo našega gospodarstva, da 
bi EU postala manj odvisna od primarnih 
materialov, ustvariti enake konkurenčne 
pogoje znotraj in zunaj EU ter zagotoviti 
lažji dostop do finančnih sredstev, 
trajnostno pridobljenih surovin, več 
lokalnih in trajnostnih dobavnih verig in 
trgov ter zagotavljati ustrezno raven 
naložb, raziskav in inovacij ter 
izobraževanja in veščin za spodbujanje 
konkurenčnosti in blaginje za vse v mejah 
zmogljivosti našega planeta;

Or. en

Predlog spremembe 48
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker bi bilo treba z industrijsko 
strategijo Unije zagotavljati pravilno 
delovanje enotnega trga, ustvariti enake 
konkurenčne pogoje znotraj in zunaj EU 

B. ker bi bilo treba z industrijsko 
strategijo Unije zagotavljati ustrezno raven 
zlasti javnih naložb, kakovostnih delovnih 
mest, raziskav in inovacij ter izobraževanja 
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ter zagotoviti lažji dostop do finančnih 
sredstev, surovin in trgov, poleg tega pa 
zagotavljati ustrezno raven naložb, 
raziskav in inovacij ter izobraževanja in 
veščin za spodbujanje konkurenčnosti in 
trajnosti;

in veščin za spodbujanje razvoja in 
trajnosti;

Or. en

Predlog spremembe 49
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker bi bilo treba z industrijsko 
strategijo Unije zagotavljati pravilno 
delovanje enotnega trga, ustvariti enake 
konkurenčne pogoje znotraj in zunaj EU 
ter zagotoviti lažji dostop do finančnih 
sredstev, surovin in trgov, poleg tega pa 
zagotavljati ustrezno raven naložb, 
raziskav in inovacij ter izobraževanja in 
veščin za spodbujanje konkurenčnosti in 
trajnosti;

B. ker bi bilo treba z industrijsko 
strategijo Unije zagotavljati pravilno 
delovanje enotnega trga, doseganje 
energetskih in podnebnih ciljev Unije, 
ustvariti enake konkurenčne pogoje znotraj 
in zunaj EU ter zagotoviti lažji dostop do 
finančnih sredstev, trajnostno pridobljenih 
surovin in trgov, poleg tega pa zagotavljati 
ustrezno raven naložb, raziskav in inovacij 
ter izobraževanja in veščin za spodbujanje 
konkurenčnosti, trajnosti in gospodarske 
blaginje;

Or. en

Predlog spremembe 50
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker bi bilo treba z industrijsko 
strategijo Unije zagotavljati pravilno 
delovanje enotnega trga, ustvariti enake 
konkurenčne pogoje znotraj in zunaj EU 
ter zagotoviti lažji dostop do finančnih 

B. ker bi bilo treba z industrijsko 
strategijo Unije zagotavljati pravilno 
delovanje enotnega trga, ustvariti enake 
konkurenčne pogoje znotraj in zunaj EU, 
zlasti z uveljavitvijo načela vzajemnega 
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sredstev, surovin in trgov, poleg tega pa 
zagotavljati ustrezno raven naložb, 
raziskav in inovacij ter izobraževanja in 
veščin za spodbujanje konkurenčnosti in 
trajnosti;

dostopa do trgov, ter zagotoviti lažji dostop 
do finančnih sredstev, surovin in trgov, 
poleg tega pa zagotavljati ustrezno raven 
naložb, raziskav in inovacij ter 
izobraževanja in veščin za spodbujanje 
konkurenčnosti in trajnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 51
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker bi bilo treba z industrijsko 
strategijo Unije zagotavljati pravilno 
delovanje enotnega trga, ustvariti enake 
konkurenčne pogoje znotraj in zunaj EU 
ter zagotoviti lažji dostop do finančnih 
sredstev, surovin in trgov, poleg tega pa 
zagotavljati ustrezno raven naložb, 
raziskav in inovacij ter izobraževanja in 
veščin za spodbujanje konkurenčnosti in 
trajnosti;

B. ker bi bilo treba z industrijsko 
strategijo Unije zagotavljati nemoteno 
delovanje evropskih gospodarstev, dati 
nov zagon nacionalnim gospodarstvom, 
ustvariti enake konkurenčne pogoje znotraj 
in zunaj EU ter zagotoviti lažji dostop do 
finančnih sredstev, surovin in trgov, poleg 
tega pa zagotavljati ustrezno raven naložb, 
raziskav in inovacij, socialnih pravic in 
socialnega varstva ter izobraževanja in 
veščin za spodbujanje konkurenčnosti in 
trajnosti;

Or. en

Predlog spremembe 52
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker bi bilo treba z industrijsko B. ker bi bilo treba z industrijsko 
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strategijo Unije zagotavljati pravilno 
delovanje enotnega trga, ustvariti enake 
konkurenčne pogoje znotraj in zunaj EU 
ter zagotoviti lažji dostop do finančnih 
sredstev, surovin in trgov, poleg tega pa 
zagotavljati ustrezno raven naložb, 
raziskav in inovacij ter izobraževanja in 
veščin za spodbujanje konkurenčnosti in 
trajnosti;

strategijo Unije zagotavljati pravilno 
delovanje enotnega trga, ustvariti enake 
konkurenčne pogoje znotraj in zunaj EU 
ter zagotoviti lažji dostop do finančnih 
sredstev, tehnologij, cenovno dostopne in 
varne oskrbe z energijo, surovin in trgov, 
poleg tega pa zagotavljati ustrezno raven 
naložb, raziskav in inovacij ter 
izobraževanja in veščin za spodbujanje 
konkurenčnosti, zaposlovanja in trajnosti;

Or. en

Predlog spremembe 53
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao 
Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Pierre Karleskind, Fredrick 
Federley, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker bi bilo treba z industrijsko 
strategijo Unije zagotavljati pravilno 
delovanje enotnega trga, ustvariti enake 
konkurenčne pogoje znotraj in zunaj EU 
ter zagotoviti lažji dostop do finančnih 
sredstev, surovin in trgov, poleg tega pa 
zagotavljati ustrezno raven naložb, 
raziskav in inovacij ter izobraževanja in 
veščin za spodbujanje konkurenčnosti in 
trajnosti;

B. ker bi bilo treba z industrijsko 
strategijo Unije zagotavljati polno 
delovanje enotnega trga, ustvariti enake 
konkurenčne pogoje znotraj in zunaj EU, 
zlasti z določitvijo, da se vzajemni dostop 
do trga obravnava kot načelo, ter 
zagotoviti lažji dostop do finančnih 
sredstev, surovin in trgov, poleg tega pa 
zagotavljati ustrezno raven naložb, 
raziskav in inovacij ter izobraževanja in 
veščin za spodbujanje konkurenčnosti in 
trajnosti;

Or. en

Predlog spremembe 54
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Predlog resolucije
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Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker bi bilo treba z industrijsko 
strategijo Unije zagotavljati pravilno 
delovanje enotnega trga, ustvariti enake 
konkurenčne pogoje znotraj in zunaj EU 
ter zagotoviti lažji dostop do finančnih 
sredstev, surovin in trgov, poleg tega pa 
zagotavljati ustrezno raven naložb, 
raziskav in inovacij ter izobraževanja in 
veščin za spodbujanje konkurenčnosti in 
trajnosti;

B. ker bi bilo treba z industrijsko 
strategijo Unije zagotavljati pravilno 
delovanje enotnega trga, preprečevati 
izkrivljanje trga, ustvariti enake 
konkurenčne pogoje znotraj in zunaj EU 
ter zagotoviti lažji dostop do finančnih 
sredstev, surovin in trgov, poleg tega pa 
zagotavljati ustrezno raven naložb, 
raziskav in inovacij ter izobraževanja in 
veščin za spodbujanje konkurenčnosti in 
trajnosti;

Or. en

Predlog spremembe 55
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker sta za strateško neodvisnost in 
odpornost Unije potrebna tehnološko 
vodstvo in konkurenčna industrijska 
osnova; ker so za konkurenčnost 
industrije potrebne naložbe v raziskave, 
razvoj in inovacije, zato bodo evropska 
podjetja še naprej odvisna od dobrega 
delovanja enotnega trga in dostopa do 
trga v tujini kot gonilne sile za 
konkurenčnost; ker so proizvodna in 
storitvena podjetja v Evropi močno 
vključena v globalne vrednostne verige, 
zato bodo podjetja po koronavirusni 
bolezni 2019 verjetno okrepila in razpršila 
dobavne verige za zmanjšanje 
prekomernega zanašanja na en sam trg;

Or. en
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Predlog spremembe 56
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie 
Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker so za suverenost in strateško 
neodvisnost Unije potrebni neodvisna in 
konkurenčna industrijska osnova ter 
odločna prizadevanja za raziskave in 
inovacije; ker bi morala industrijska 
strategija vsebovati akcijski načrt za 
okrepitev, skrajšanje in razpršitev 
dobavnih verig evropske industrije, da bi 
zmanjšali zanašanje na majhno število 
trgov in povečali njihovo odpornost, ter 
strategijo za pametno vračanje 
proizvodnje, da bi povečali proizvodnjo v 
strateških sektorjih in naložbe vanje, 
prerazporedili industrije v Evropi in 
preselili industrijsko proizvodnjo v 
nekaterih sektorjih, ki so za EU 
strateškega pomena;

Or. en

Predlog spremembe 57
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker so za Evropsko unijo še vedno 
značilni t. i. manjkajoči podjetniki, kot so 
mladi, migranti, starejši in ženske, pri 
katerih je treba podjetniški potencial še v 
celoti razviti; ker bi bila lahko 
industrijska strategija Unije priložnost za 
krepitev podjetniške kulture nezadostno 
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zastopanih ali prikrajšanih skupin in bi 
jim lahko omogočila, da v celoti 
prispevajo k digitalnemu in okoljskemu 
prehodu;

Or. en

Predlog spremembe 58
Eva Kaili

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker bi morale nove industrijske 
zmogljivosti Unije odražati in presegati 
proizvodne modele nove industrijske 
revolucije, ki se od prejšnjega obdobja 
razlikuje v tem, da se zanaša na povečano 
povezljivost, izboljšane digitalne plasti, 
industrijski internet stvari, umetno 
inteligenco, verigo podatkovnih blokov, 
hiperzmogljivo računalništvo in kvantno 
računalništvo;

Or. en

Predlog spremembe 59
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova), Nicolás González Casares, Romana Jerković

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker bo po navedbah iz poročila 
Svetovnega gospodarskega foruma o 
prihodnosti delovnih mest 65 % otrok, ki 
danes vstopajo v osnovno šolo, na koncu 
delalo na popolnoma novih vrstah 
delovnih mest, ki danes še ne obstajajo; 
ker je treba izobraževalnim sistemom 
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omogočiti, da podajajo splošno znanje in 
spretnosti, ki so potrebni za to novo obliko 
poklicnih poti;

Or. en

Predlog spremembe 60
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker bi morali biti pri razvoju 
vsakega pravičnega in trajnostnega 
proizvodnega modela delavci, njihovi 
predstavniki in sindikati ter interesi in 
dolgoletno strokovno znanje in izkušnje 
delavcev v središču pozornosti za 
zagotavljanje demokratičnega delovanja;

Or. en

Predlog spremembe 61
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker bi morali industrija in podjetja 
EU aktivno sodelovati pri načrtovanju in 
razvoju izobraževalnih programov in 
programov usposabljanja za lajšanje 
prehoda na trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 62
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Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria Spiraki 
(Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker bi si morala EU še naprej 
prizadevati za ambiciozne večstranske in 
dvostranske trgovinske sporazume;

Or. en

Predlog spremembe 63
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker je bila evropska industrija že 
pred krizo zaradi COVID-19, na razpotju, 
saj je kljub temu, da ostaja steber 
evropskega gospodarstva in zaposluje 
približno 32 milijonov ljudi, njen 
prispevek k evropskemu BDP v dvajsetih 
letih padel s 23 % na 19 % in se zdaj 
sooča z močno mednarodno konkurenco, 
poleg tega pa nanjo pogosto negativno 
vplivajo vedno bolj zaščitni trgovinski 
ukrepi tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 64
Eva Kaili
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Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker so bile v različnih sektorjih 
dosežene različne stopnje sprejemanja 
inovativnih proizvodnih zmogljivosti ter 
operativnih spretnosti in znanj, zato je bil 
v Evropi dosežen neenak razvoj 
tehnoloških zmogljivosti in človeškega 
kapitala, zlasti v starejših sektorjih in 
industrijah;

Or. en

Predlog spremembe 65
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker mala in srednja podjetja 
predstavljajo več kot 99 % evropskih 
podjetij, vendar jih je le 17 % uspešno 
vključilo digitalne tehnologije v svoje 
poslovanje; ker 70 % podjetij poroča, da 
je dostop do talentov ovira za naložbe po 
Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 66
Eva Kaili

Predlog resolucije
Uvodna izjava B c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bc. ker je zaradi novega industrijskega 
obdobja (z eksponentnimi značilnostmi) 
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potrebna drugačna vrsta industrijskih 
organizacij in podjetij, kot so bila 
tradicionalno značilna za gospodarstva 
EU (z linearnimi značilnostmi); ker se z 
digitalizacijo gospodarstva širijo 
ekonomije razpona in obsega različnih 
vrst, zato nastaja različna industrijska 
dinamika horizontalnega in vertikalnega 
povezovanja trgov, ki vodi v spremembe 
vidika učinkovite velikosti podjetij ter 
značilnosti konkurenčnosti in sodelovanja 
znotraj trgov;

Or. en

Predlog spremembe 67
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava B c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bc. ker so mala in srednja podjetja 
hrbtenica evropskega gospodarstva ter bi 
morala biti v središču industrije EU ter 
imeti bistveno vlogo pri izvajanju in 
uresničevanju industrijske politike EU;

Or. en

Predlog spremembe 68
Eva Kaili

Predlog resolucije
Uvodna izjava B d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bd. ker prehod na nove modele 
industrijske proizvodnje ne more biti 
izključno rezultat celovite strategije EU, 
temveč morajo zasebna podjetja tudi 
znatno povečati notranje organizacijske 
potrebe po takem prehodu, saj so 
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organizacijske spremembe tesno povezane 
s kulturo in temeljijo na notranji želji po 
spremembah;

Or. en

Predlog spremembe 69
Eva Kaili

Predlog resolucije
Uvodna izjava B e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Be. ker je za prehod na novo 
industrijsko obdobje potrebna tudi 
sprememba mentalitete pri ustvarjanju 
vrednosti (poslovni modeli), 
uresničevanju vrednosti (operativni 
modeli) in zajemanju vrednosti (denarni 
modeli), te spremembe pa je veliko težje 
izvesti v starejših industrijskih sektorjih s 
starejšimi poslovnimi modeli, kar pomeni 
manjšo dobičkonosnost in konkurenčnost 
ter manj delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 70
Eva Kaili

Predlog resolucije
Uvodna izjava B f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bf. ker se je učinkovitost v smislu 
prihodkov na zaposlenega in prihodkov iz 
osnovnih sredstev v industrijskih 
organizacijah, ki so pospešile prehod na 
digitalno izboljšane industrijske 
zmogljivosti, povečala za 9 %, v 
neproduktivnih in neinovativnih podjetij 
pa se je prihodkovna učinkovitost 
zmanjšala za 4 %; ker se je 
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dobičkonosnost podjetij, ki so uspešno 
izvedla prehod na operativne zmogljivosti 
industrijskega obdobja, v smislu dobička 
pred obrestmi in davki ter neto donosnosti 
povečala za 26 %, dobičkonosnost 
neproduktivnih podjetij pa se je močno 
poslabšala, in sicer za 24 %; ker te 
številke kažejo, da je največji izziv EU 
obravnavanje teh razlik z oblikovanjem 
politike, osredotočene na pospešitev strani 
povpraševanja po tehnoloških inovacijah, 
da bi izboljšali mehanizme za prenos 
tehnologije in olajšali notranje 
organizacijske prehode znotraj podjetij; 

Or. en

Predlog spremembe 71
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je pandemija COVID-19 s 
svojimi posledicami v Evropi povzročila 
upad gospodarske rasti, kakršnega še ni 
bilo; ker bi morala v tem okviru vsaka v 
prihodnost usmerjena industrijska strategija 
najprej obravnavati okrevanje industrije;

C. ker je pandemija COVID-19 s 
svojimi posledicami v Evropi povzročila 
upad gospodarske rasti, kakršnega še ni 
bilo; ker v tem okviru hitrega in 
pravičnega okrevanja ne bomo dosegli z 
običajnim pristopom, vsaka v prihodnost 
usmerjena industrijska strategija pa bi 
morala najprej obravnavati okrevanje 
industrije v duhu preobrazbe ter v skladu z 
dolgoročnimi podnebnimi in okoljskimi 
cilji EU;

ker je ta preobrazba priložnost, da Evropa 
posodobi svoje industrijske temelje, 
ohrani in vrne delovna mesta in bistveno 
industrijsko proizvodnjo ter izboljša 
spretnosti, znanja in zmogljivosti, ki so 
nujni za globalna prizadevanja za 
uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja;

Or. en



PE653.874v02-00 38/176 AM\1208889SL.docx

SL

Predlog spremembe 72
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, 
Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Pierre Karleskind, Martina 
Dlabajová, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je pandemija COVID-19 s 
svojimi posledicami v Evropi povzročila 
upad gospodarske rasti, kakršnega še ni 
bilo; ker bi morala v tem okviru vsaka v 
prihodnost usmerjena industrijska strategija 
najprej obravnavati okrevanje industrije;

C. ker je pandemija COVID-19 s 
svojimi posledicami v Evropi povzročila 
upad gospodarske rasti, kakršnega še ni 
bilo; ker posledice čutijo vsi sektorji 
gospodarstva, zlasti mala in srednja 
podjetja v vseh sektorjih, in so se nekateri 
popolnoma zaustavili, zlasti turizem in 
gostinstvo, ustvarjalne in kulturne 
dejavnosti, pa tudi bolj tradicionalne 
panoge (avtomobilska industrija, 
gradbeništvo, vesoljska industrija, letalska 
industrija, industrija aluminija, industrija 
jekla, tekstilna industrija itd.); ker bi 
morala v tem okviru vsaka v prihodnost 
usmerjena industrijska strategija najprej 
obravnavati okrevanje industrije ter 
upoštevati dolgoročne cilje industrije;

Or. en

Predlog spremembe 73
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je pandemija COVID-19 s 
svojimi posledicami v Evropi povzročila 
upad gospodarske rasti, kakršnega še ni 
bilo; ker bi morala v tem okviru vsaka v 
prihodnost usmerjena industrijska strategija 

C. ker je pandemija COVID-19 s 
svojimi posledicami v Evropi povzročila 
upad gospodarske rasti, kakršnega še ni 
bilo; ker je svetovna zdravstvena kriza 
pokazala, da je treba v bistvenih in 
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najprej obravnavati okrevanje industrije; strateških sektorjih nujno okrepiti 
samozadostnost držav članic in Evropske 
unije; ker bi morala v tem okviru vsaka v 
prihodnost usmerjena industrijska strategija 
najprej obravnavati okrevanje industrije in 
trajnostno podpirati podjetja za 
zagotavljanje delovnih mest in prehoda na 
odpornejšo evropsko gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 74
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Massimiliano Smeriglio, Robert Hajšel, Carlo 
Calenda

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je pandemija COVID-19 s 
svojimi posledicami v Evropi povzročila 
upad gospodarske rasti, kakršnega še ni 
bilo; ker bi morala v tem okviru vsaka v 
prihodnost usmerjena industrijska strategija 
najprej obravnavati okrevanje industrije;

C. ker je pandemija COVID-19 s 
svojimi posledicami v Evropi povzročila 
upad gospodarske rasti, kakršnega še ni 
bilo; ker bi morala v tem okviru vsaka v 
prihodnost usmerjena industrijska strategija 
najprej obravnavati okrevanje industrije, 
zlasti sektorjev, ki so jih najbolj prizadeli 
ukrepi omejitve gibanja zaradi izbruha 
COVID-19; ker bi moralo biti to 
okrevanje popolnoma skladno s cilji 
trajnostnega razvoja ZN, Pariškim 
sporazumom in evropsko podnebno 
zakonodajo;

Or. en

Predlog spremembe 75
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe
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C. ker je pandemija COVID-19 s 
svojimi posledicami v Evropi povzročila 
upad gospodarske rasti, kakršnega še ni 
bilo; ker bi morala v tem okviru vsaka v 
prihodnost usmerjena industrijska strategija 
najprej obravnavati okrevanje industrije;

C. ker je pandemija COVID-19 s 
svojimi posledicami v Evropi povzročila 
upad gospodarske rasti, kakršnega še ni 
bilo; ker bi morala v tem okviru vsaka v 
prihodnost usmerjena industrijska strategija 
najprej obravnavati okrevanje industrije s 
podpiranjem obnove in preobrazbe 
industrije za uresničevanje ciljev 
podnebne nevtralnosti in učinkovite rabe 
virov, pri čemer bi moralo te preobrazbe 
spremljati zaposlovanje kvalificirane 
delovne sile;

Or. en

Predlog spremembe 76
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Nicolás González Casares

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je pandemija COVID-19 s 
svojimi posledicami v Evropi povzročila 
upad gospodarske rasti, kakršnega še ni 
bilo; ker bi morala v tem okviru vsaka v 
prihodnost usmerjena industrijska strategija 
najprej obravnavati okrevanje industrije;

C. ker je pandemija COVID-19 s 
svojimi posledicami v Evropi povzročila 
upad gospodarske rasti, kakršnega še ni 
bilo, zato bi se lahko neenakosti in 
družbene napetosti v Evropski uniji še 
poglobile, zlasti med najranljivejšimi 
državljani; ker bi morala v tem okviru 
vsaka v prihodnost usmerjena industrijska 
strategija najprej obravnavati okrevanje 
industrije;

Or. en

Predlog spremembe 77
Salvatore De Meo

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe
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C. ker je pandemija COVID-19 s 
svojimi posledicami v Evropi povzročila 
upad gospodarske rasti, kakršnega še ni 
bilo; ker bi morala v tem okviru vsaka v 
prihodnost usmerjena industrijska strategija 
najprej obravnavati okrevanje industrije;

C. ker je pandemija COVID-19 s 
svojimi posledicami v Evropi povzročila 
upad gospodarske rasti, kakršnega še ni 
bilo; ker bi morala v tem okviru vsaka v 
prihodnost usmerjena industrijska strategija 
najprej obravnavati okrevanje industrije in 
dolgoročno svetovno konkurenčnost, 
zlasti v sektorjih rasti, tudi v delovno 
intenzivnih panogah;

Or. en

Predlog spremembe 78
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je pandemija COVID-19 s 
svojimi posledicami v Evropi povzročila 
upad gospodarske rasti, kakršnega še ni 
bilo; ker bi morala v tem okviru vsaka v 
prihodnost usmerjena industrijska strategija 
najprej obravnavati okrevanje industrije;

C. ker je pandemija COVID-19 s 
svojimi posledicami v Evropi povzročila 
upad gospodarske rasti, kakršnega še ni 
bilo; ker bi morala v tem okviru vsaka v 
prihodnost usmerjena industrijska strategija 
najprej obravnavati okrevanje industrije ter 
postaviti temelje za obnovo in preobrazbo 
industrijske osnove v skladu s cilji 
evropskega zelenega dogovora;

Or. en

Predlog spremembe 79
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas 
Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe
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C. ker je pandemija COVID-19 s 
svojimi posledicami v Evropi povzročila 
upad gospodarske rasti, kakršnega še ni 
bilo; ker bi morala v tem okviru vsaka v 
prihodnost usmerjena industrijska strategija 
najprej obravnavati okrevanje industrije;

C. ker je pandemija COVID-19 s 
svojimi posledicami v Evropi povzročila 
upad gospodarske rasti, kakršnega še ni 
bilo; ker bi morala v tem okviru vsaka v 
prihodnost usmerjena industrijska strategija 
najprej obravnavati okrevanje industrije in 
dolgoročno svetovno konkurenčnost, 
zlasti v sektorjih rasti, tudi v delovno 
intenzivnih panogah;

Or. en

Predlog spremembe 80
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Nicolás 
González Casares, Romana Jerković

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je pandemija COVID-19 s 
svojimi posledicami v Evropi povzročila 
upad gospodarske rasti, kakršnega še ni 
bilo; ker bi morala v tem okviru vsaka v 
prihodnost usmerjena industrijska strategija 
najprej obravnavati okrevanje industrije;

C. ker je pandemija COVID-19 s 
svojimi posledicami v Evropi povzročila 
upad gospodarske rasti, kakršnega še ni 
bilo; ker bi morala v tem okviru vsaka v 
prihodnost usmerjena industrijska strategija 
najprej obravnavati okrevanje industrije z 
odločnim socialnim in okoljskim 
pristopom;

Or. en

Predlog spremembe 81
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je pandemija COVID-19 s 
svojimi posledicami v Evropi povzročila 
upad gospodarske rasti, kakršnega še ni 
bilo; ker bi morala v tem okviru vsaka v 

C. ker je pandemija COVID-19 s 
svojimi posledicami v Evropi povzročila 
upad gospodarske rasti, kakršnega še ni 
bilo; ker mora v tem okviru vsaka v 
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prihodnost usmerjena industrijska strategija 
najprej obravnavati okrevanje industrije;

prihodnost usmerjena industrijska strategija 
najprej obravnavati okrevanje industrije;

Or. en

Predlog spremembe 82
Eva Kaili

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker so prvi statistični podatki, ki jih 
dobivamo o posledicah COVID-19, 
pokazali, da so lahko podjetja, ki so imela 
vzpostavljeno digitalizirano plast, ne glede 
na velikost, učinkoviteje ublažila šoke, 
povezane z moteno porabo in operativnimi 
napakami v dobavnih verigah; ker je 
nedavna pandemija pokazala, da se 
prehod na digitalno tehnologijo razlikuje 
od dejanske digitalizacije, saj imajo v 
prvem primeru podjetja vzpostavljene 
nekatere digitalne zmogljivosti, v drugem 
pa imajo poleg digitalnih zmogljivosti 
vzpostavljene tudi učinkovite postopke za 
združevanje tehnoloških zmogljivosti s 
človeškimi dejavnostmi;

Or. en

Predlog spremembe 83
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je kriza zaradi COVID-19 
pokazala, da imajo digitalna sredstva, 
vključno s povezljivostjo in omrežji ter 
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digitalnimi znanji in spretnostmi, bistveno 
vlogo kot orodje, ki delavcem in 
gospodarskim družbam omogoča, da svoj 
način izvajanja nalog in delovanja 
prilagodijo izrednim razmeram; ker sta 
odpornost digitalne infrastrukture ter 
izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti 
delovne sile prednostni področji za 
povečanje konkurenčnosti evropskih 
podjetij, zlasti malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 84
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker bi morali biti ponovna 
industrializacija in premestitev znotraj 
Unije in držav članic prednostni nalogi 
nove evropske industrijske strategije; ker 
bi morale politike preselitve temeljiti na 
bistvenih in strateških sektorjih, ki bodo 
zagotavljali suverenost Evrope, držav 
članic in evropskih državljanov, zlasti v 
primeru finančnih, socialnih, 
zdravstvenih in okoljskih kriz;

Or. en

Predlog spremembe 85
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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Ca. ker je pandemija COVID-19 
pokazala številne slabosti tržnega 
gospodarstva, zlasti nezmožnost 
zagotavljanja najnujnejših proizvodov v 
zadostnih količinah, kot so maske, 
respiratorji in druga sanitarna oprema, 
potrebna za obvladovanje krize;

Or. en

Predlog spremembe 86
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker se je v pandemiji COVID-19, v 
kateri je prišlo do pomanjkanja 
medicinskih pripomočkov in zdravil, 
ponovno pokazalo, da je Evropa preveč 
odvisna od tujega uvoza surovin, zlasti v 
strateških sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 87
Eva Kaili

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker je kontinuiteta med 
kratkoročno in dolgoročno industrijsko 
strategijo Unije bistvena, zato bi bilo treba 
odpornost, digitalizacijo in trajnostnost 
obravnavati celostno, saj se medsebojno 
krepijo, namesto da si zanje prizadevamo 
ločeno; ker bodo poleg tega v prihodnjih 
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industrijskih politikah za EU eksponentne 
tehnologije in tehnologije v vzponu, kot so 
umetna inteligenca, podatkovna analitika, 
veriga podatkovnih blokov, 
hiperzmogljivo računalništvo in kvantno 
računalništvo, prinašale večjo vrednost, 
če bodo delovale skupaj, ne pa vsaka 
posebej;

Or. en

Predlog spremembe 88
Eva Kaili

Predlog resolucije
Uvodna izjava C c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cc. ker je za novo industrijsko obdobje 
za Evropo potrebno bolj tehnološko 
napredno razumevanje zamisli 
infrastruktur in njihovega medsebojnega 
vplivanja med analognim in digitalnim 
prostorom, zlasti pri industrijskem 
internetu stvari; ker bi bilo treba obsežno 
vlagati v tehnologijo 5G/6G ter 
arhitekture za upravljanje podatkov (od 
računalništva v oblaku do računalništva 
na robu in v megli), industrijski internet 
stvari in zmogljivosti EU za medsebojno 
povezovanje strojev z lastniškimi 
polprevodniki, izdelanimi v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 89
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe
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D. ker bo finančna struktura 
gospodarskih družb zaradi novih posojil, 
najetih za preživetje upada gospodarske 
rasti, verjetno ranljivejša, kar bo 
dolgoročno povzročilo počasno rast;

D. ker bo finančna struktura 
gospodarskih družb zaradi novih posojil, 
najetih za preživetje upada gospodarske 
rasti, verjetno ranljivejša, kar bo kratko-, 
srednje- in dolgoročno povzročilo počasno 
rast in pomanjkljive naložbene 
zmogljivosti za dvojni prehod na 
digitalizirano in podnebno nevtralno 
gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 90
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker bo finančna struktura 
gospodarskih družb zaradi novih posojil, 
najetih za preživetje upada gospodarske 
rasti, verjetno ranljivejša, kar bo 
dolgoročno povzročilo počasno rast;

D. ker bo finančna struktura 
gospodarskih družb zaradi novih posojil, 
najetih za preživetje upada gospodarske 
rasti, verjetno ranljivejša, človeški viri pa 
slabši, kar bo dolgoročno povzročilo 
počasno rast;

Or. en

Predlog spremembe 91
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki 
(Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Seán Kelly

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker bo finančna struktura 
gospodarskih družb zaradi novih posojil, 
najetih za preživetje upada gospodarske 

D. ker bo finančna struktura 
gospodarskih družb zaradi novih posojil, 
najetih za preživetje upada gospodarske 
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rasti, verjetno ranljivejša, kar bo 
dolgoročno povzročilo počasno rast;

rasti, verjetno ranljivejša, kar bo 
srednjeročno povzročilo počasno rast;

Or. en

Predlog spremembe 92
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker bo finančna struktura 
gospodarskih družb zaradi novih posojil, 
najetih za preživetje upada gospodarske 
rasti, verjetno ranljivejša, kar bo 
dolgoročno povzročilo počasno rast;

D. ker bo finančna struktura 
gospodarskih družb zaradi novih posojil, 
najetih za preživetje upada gospodarske 
rasti, ranljivejša, kar bo dolgoročno 
povzročilo počasno rast;

Or. en

Predlog spremembe 93
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker so podnebne spremembe in 
uničevanje okolja ne glede na krizo zaradi 
COVID-19 še vedno eden od največjih 
izzivov in jih je treba obravnavati s 
celovitim skupnim pristopom; ker 
industrijske emisije EU predstavljajo 
približno 20 % skupnih evropskih emisij 
toplogrednih plinov v Evropi, 
prizadevanja za zmanjšanje teh emisij pa 
so se v zadnjem desetletju upočasnila; ker 
čedalje več dokazov kaže, da bi lahko 
industrijski sektor zmanjšal svoje emisije 
toplogrednih plinov na neto ničelno 
raven; ker je za to potrebna kombinacija 
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ukrepov za preobrazbo energije, procesov, 
proizvodov in poslovnih modelov v vseh 
industrijskih ekosistemih in dobavnih 
verigah; ker je preobrazba v podnebno 
nevtralno industrijo primerljiva z novo 
industrijsko revolucijo in Evropi daje 
priložnost, da postane vodilna na 
področju tehnoloških inovacij in 
zagotavlja delovna mesta, pripravljena na 
prihodnost, kot podlago za stalno blaginjo 
v Evropi; ker je za preobrazbo 
industrijskega sektorja in vseh 
vrednostnih verig potrebna celotna 
generacija in morajo biti zato zdaj vse 
politične in naložbene odločitve ter ukrepi 
skladni s ciljem neto ničelnih emisij 
toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 94
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker se je pokazalo, da z 
dolgoletnim poudarkom na 
konkurenčnosti in tržno usmerjenih 
pristopih ni mogoče odpraviti razlik med 
državami članicami in regijami, saj to 
povzroča izgubo številnih delovnih mest in 
poglablja deindustrializacijo celotnih 
regij; ker je le s trdno javno industrijsko 
strategijo mogoče zagotoviti resnično 
enak, trajnosten in pravičen industrijski 
razvoj, vključno z visokokakovostnimi 
delovnimi mesti ter ambicioznimi 
socialnimi in okoljskimi cilji;

Or. en
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Predlog spremembe 95
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je industrijski sektor v Evropi 
zelo prepleten, podjetja različnih velikosti 
in države članice pa so močno povezane, 
zato bo evropski pristop, s katerim se bo 
zagotovilo, da ima lahko koristi celotna 
produktivna veriga, od velikih proizvodnih 
obratov do malih in srednjih podjetij, 
uspešnejši pri povečanju konkurenčnosti 
Evrope v svetu;

Or. en

Predlog spremembe 96
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker se je že pokazalo, da sta 
evropska obrambna in vesoljska industrija 
ter njena dobavna veriga strateškega 
pomena za vso Evropsko unijo in 
predstavljata dodano vrednost za evropsko 
industrijsko povezovanje, raziskave in 
razvoj, tehnologijo in inovacije, rast, 
zaposlovanje in konkurenčnost;

Or. en
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Predlog spremembe 97
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker se je z upadom gospodarske 
rasti pokazalo, da ima socialna zaščita v 
primeru gospodarskih šokov ključno 
vlogo in da je treba zagotoviti dostop do 
socialne zaščite za vse, zlasti za mlade, 
netipične in ranljive delavce;

Or. en

Predlog spremembe 98
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker bo prehod na ogljično 
nevtralno industrijo škodil nekaterim 
sektorjem in bo na tej poti prihajalo do 
neuspehov, kar bo vodilo v zapiranje 
podjetij in povečanje brezposelnosti;

Or. en

Predlog spremembe 99
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe



PE653.874v02-00 52/176 AM\1208889SL.docx

SL

Db. ker pandemija COVID-19 in 
posledični javni podporni ukrepi za 
zasebna podjetja, ki jim je sledilo obsežno 
odpuščanje, potrjujejo, da je potrebna 
industrijska politika za zagotavljanje 
kakovostnih delovnih mest v obdobju 
okrevanja in v obdobju obnove;

Or. en

Predlog spremembe 100
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da bi morala biti digitalni in 
okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 
prehodov, spodbujanje preobrazbe in 
zagotavljanje strateške neodvisnosti Unije;

1. meni, da bi morali biti digitalni in 
okoljski prehod, dobro delujoč enotni trg 
in odprta strateška neodvisnost v samem 
središču vseh strategij Unije ter da je zato 
potrebno splošno usklajevanje med 
različnimi pristopi in cilji za zagotavljanje 
delujočega okvira za naša podjetja in 
industrijo; v tem okviru poziva Komisijo, 
naj opredeli celovito industrijsko strategijo 
za podpiranje in upravljanje zelene in 
digitalne preobrazbe, spodbujanje 
preobrazbe, ustvarjanje dolgoročne rasti 
in svetovne konkurenčnosti na podlagi 
inovacij in digitalizacije strateških 
vrednostnih verig, krepitev podjetniškega 
duha, spodbujanje ustanavljanja 
zagonskih podjetij in družb ter izboljšanje 
strateške odpornosti in neodvisnosti Unije;

Or. en

Predlog spremembe 101
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
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Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da bi morala biti digitalni in 
okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 
prehodov, spodbujanje preobrazbe in 
zagotavljanje strateške neodvisnosti Unije;

1. meni, da bi moral biti digitalni 
prehod v samem središču vseh strategij 
Unije do leta 2050; v tem okviru poziva 
Komisijo, naj opredeli celovito industrijsko 
strategijo, ki bo vključevala ekonomsko 
podporo in spremljajoče ukrepe za 
okrevanje in preoblikovanje različnih 
industrijskih sektorjev, zlasti prek malih 
in srednjih podjetij, in zagotavljala 
strateško neodvisnost Unije; poudarja, da 
bi si morala EU postopoma prizadevati za 
okoljsko trajnostnost brez ogrožanja 
konkurenčnosti in socialno-ekonomske 
blaginje ter brez diskriminiranja katere 
koli oblike tehnologije, ki lahko prispeva 
h gospodarsko trajnostnemu procesu 
prehoda;

Or. en

Predlog spremembe 102
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da bi morala biti digitalni in 
okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 
prehodov, spodbujanje preobrazbe in 
zagotavljanje strateške neodvisnosti Unije;

1. meni, da bi morali biti digitalni in 
okoljski prehod ter strateško vodstvo in 
strateška neodvisnost v samem središču 
vseh strategij Unije do leta 2050; v tem 
okviru poziva Komisijo, naj opredeli 
celovito industrijsko strategijo za 
upravljanje teh prehodov, spodbujanje 
preobrazbe, ustvarjanje dolgoročne rasti 
in svetovne konkurenčnosti na podlagi 
inovacij in strateških vrednostnih verig, 
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krepitev podjetniškega duha, spodbujanje 
ustanavljanja in širitve zagonskih podjetij 
in družb ter izboljšanje strateške 
odpornosti in neodvisnosti Unije;

Or. en

Predlog spremembe 103
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da bi morala biti digitalni in 
okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 
prehodov, spodbujanje preobrazbe in 
zagotavljanje strateške neodvisnosti Unije;

1. meni, da bi morala biti digitalni in 
okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 
prehodov, zagotavljanje jasne poti za 
njihovo izvajanje, vključno z mobilizacijo 
ustreznih finančnih sredstev za 
omogočanje potrebnih naložb, in 
zagotavljanje strateške neodvisnosti Unije 
za bistvene vrednostne verige in njihove 
surovine, ki so potrebne pri energetskem 
prehodu;

Or. en

Predlog spremembe 104
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da bi morala biti digitalni in 
okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 

1. meni, da bi moral biti prehod na 
gospodarstvo, ki bo izredno gospodarno z 
energijo in viri, v celoti temelječe na 
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poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 
prehodov, spodbujanje preobrazbe in 
zagotavljanje strateške neodvisnosti Unije;

obnovljivih virih energije, podnebno 
nevtralno in nestrupeno, do leta 2040, v 
samem središču vseh strategij Unije; v tem 
okviru poziva Komisijo, naj opredeli 
celovito industrijsko strategijo za 
upravljanje tega prehoda v skladu s cilji 
evropskega zelenega dogovora, 
spodbujanje preobrazbe, zagotavljanje 
regulativne in politične varnosti ter 
nazadnje strateške neodvisnosti Unije;

Or. en

Predlog spremembe 105
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da bi morala biti digitalni in 
okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 
prehodov, spodbujanje preobrazbe in 
zagotavljanje strateške neodvisnosti Unije;

1. meni, da bi morali biti digitalni in 
okoljski prehod ter tehnološko vodstvo v 
samem središču vseh strategij Unije do 
leta 2050; v tem okviru poziva Komisijo, 
naj opredeli celovito industrijsko strategijo 
za upravljanje teh prehodov, spodbujanje 
preobrazbe, ustvarjanje dolgoročne rasti 
in svetovne konkurenčnosti s prosto 
trgovino in odprtimi trgi ter izboljšanje 
strateške neodvisnosti in odpornosti Unije;

Or. en

Predlog spremembe 106
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda, Dan Nica

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da bi morala biti digitalni in 1. meni, da bi morala biti digitalni in 



PE653.874v02-00 56/176 AM\1208889SL.docx

SL

okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 
prehodov, spodbujanje preobrazbe in 
zagotavljanje strateške neodvisnosti Unije;

okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo, vključno z močnim 
regulativnim okvirom, za upravljanje teh 
prehodov, pri čemer ne bo nihče prezrt, 
spodbujanje preobrazbe ter zagotavljanje 
strateške neodvisnosti Unije, podnebne 
nevtralnosti in mednarodne 
konkurenčnosti;

Or. en

Predlog spremembe 107
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da bi morala biti digitalni in 
okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 
prehodov, spodbujanje preobrazbe in 
zagotavljanje strateške neodvisnosti Unije;

1. meni, da bi moral biti prehod k 
socialno, gospodarsko in okoljsko odporni 
družbi v samem središču vseh strategij 
Unije; v tem okviru poziva Komisijo, naj 
opredeli celovito industrijsko strategijo za 
upravljanje tega prehoda, spodbujanje 
preobrazbe, uresničevanje evropskega 
zelenega dogovora ter zagotavljanje 
politične in pravne varnosti ter 
dolgoročne blaginje in strateške 
neodvisnosti Unije;

Or. en

Predlog spremembe 108
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da bi morala biti digitalni in 1. meni, da bi morala biti digitalni in 
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okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 
prehodov, spodbujanje preobrazbe in 
zagotavljanje strateške neodvisnosti Unije;

okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 
prehodov, spodbujanje preobrazbe in 
zagotavljanje strateške neodvisnosti Unije, 
zlasti v vrednostnih verigah in pri dobavi 
surovin;

Or. fr

Predlog spremembe 109
Miapetra Kumpula-Natri

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da bi morala biti digitalni in 
okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 
prehodov, spodbujanje preobrazbe in 
zagotavljanje strateške neodvisnosti Unije;

1. meni, da bi morala biti digitalni in 
okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 
prehodov, spodbujanje preobrazbe in 
zagotavljanje strateške neodvisnosti Unije, 
vključno z razpoložljivostjo ključnih 
surovin in prožno uporabo podatkov v 
vseh sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 110
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da bi morala biti digitalni in 
okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 

1. meni, da bi morala Komisija 
opredeliti celovito industrijsko strategijo za 
spodbujanje preobrazbe, izboljšanje 
konkurenčnosti industrije EU in 
zagotavljanje strateške neodvisnosti Unije;
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prehodov, spodbujanje preobrazbe in 
zagotavljanje strateške neodvisnosti Unije;

Or. en

Predlog spremembe 111
Marek Paweł Balt
 

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da bi morala biti digitalni in 
okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 
prehodov, spodbujanje preobrazbe in 
zagotavljanje strateške neodvisnosti Unije;

1. meni, da bi morala biti digitalni in 
okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 
prehodov, spodbujanje preobrazbe in 
zagotavljanje strateške neodvisnosti Unije, 
za ključne surovine in vrednostne verige;

Or. en

Predlog spremembe 112
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da bi morala biti digitalni in 
okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 
prehodov, spodbujanje preobrazbe in 
zagotavljanje strateške neodvisnosti Unije;

1. meni, da bi morala biti digitalni in 
okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 
prehodov, spodbujanje preobrazbe ter 
zagotavljanje kakovostnih delovnih mest 
in enakomernega razvoja ozemelj EU 
znotraj Unije;
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Or. en

Predlog spremembe 113
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Cvetelina 
Penkova (Tsvetelina Penkova), Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da bi morala biti digitalni in 
okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 
prehodov, spodbujanje preobrazbe in 
zagotavljanje strateške neodvisnosti Unije;

1. meni, da bi morala biti digitalni in 
okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 
prehodov, spodbujanje preobrazbe in 
zagotavljanje strateške neodvisnosti Unije, 
vključno z njihovimi vrednostnimi 
verigami;

Or. en

Predlog spremembe 114
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova), Nicolás González Casares, Romana Jerković

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da bi morala biti digitalni in 
okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 
prehodov, spodbujanje preobrazbe in 
zagotavljanje strateške neodvisnosti Unije;

1. meni, da bi morala biti digitalni in 
okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v tem okviru 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 
prehodov, spodbujanje preobrazbe in 
zagotavljanje strateške neodvisnosti Unije, 
pri čemer ne bo nihče prezrt;

Or. en
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Predlog spremembe 115
Eva Kaili

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. priporoča Komisiji, naj oceni vlogo 
pospeševalca prehoda evropskih 
proizvodnih zmogljivosti in 
konkurenčnosti na novo industrijsko 
obdobje s predstavitvijo predlogov politike, 
pri katerih bo na področju tehnologije v 
ospredju tako stran ponudbe kot tudi 
stran povpraševanja; poudarja, da bi 
morale institucije EU, zlasti Evropska 
komisija, izboljšati svoje dejavnosti za 
podporo tržnim inovacijam (stran 
ponudbe), vendar je treba upoštevati, da 
morajo postati bolj disciplinirane, kar 
zadeva kanale za prenos tehnologije od 
laboratorija do trga, ter navesti ustrezne 
ključne kazalnike uspešnosti, kadar se 
proračun EU uporabi za podporo 
projektom industrijskih inovacij; 
opozarja, da je za uspeh vseh industrijskih 
politik EU bistveno tudi obširno 
sodelovanje pri ukrepih, ki spodbujajo 
stran povpraševanja po industrijskih 
inovacijah, ter močno priporoča razvoj 
politik za spodbujanje sodelovanja 
industrijskih organizacij in podjetij, zlasti 
starejših sektorjev, pri delovanju 
inovacijskih ekosistemov;

Or. en

Predlog spremembe 116
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Pernille Weiss
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Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. meni, da mora industrijska 
strategija začrtati nabor instrumentov, 
prilagojen posameznemu sektorju ali 
ekosistemu in usklajen z državami 
članicami, ki se lahko uporabi in ki bo 
racionaliziral evropske politike in 
instrumente;

Or. en

Predlog spremembe 117
Pernille Weiss, Ivan Štefanec, Tom Berendsen

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. meni, da bi morala biti digitalni in 
okoljski prehod v samem središču vseh 
strategij Unije do leta 2050; v zvezi s tem 
poziva Komisijo, naj opredeli celovito 
industrijsko strategijo za upravljanje teh 
prehodov, spodbujanje preobrazbe in 
zagotavljanje strateške avtonomnosti 
Unije ter priznavanje in spodbujanje 
sektorskih pobudnikov, ki delujejo kot 
vzorniki za inovacije in prožen poslovni 
razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 118
Eva Kaili

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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1b. priporoča Komisiji, naj pripravi 
strategijo za izboljšanje vloge evropskih 
vozlišč za digitalne inovacije in sedanjih 
inovacijskih ekosistemov v Evropi v 
vrednostni verigi industrij EU; svetuje, da 
je treba oblikovati strategijo za preučitev 
optimalnega položaja evropske 
industrijske preobrazbe na prehodu med 
internimi inovacijami in odprtimi 
inovacijami; meni, da vsesplošno 
sprejemanje programov odprtih inovacij 
ni nujno v skladu z interesi 
konkurenčnosti EU v svetu, in predlaga 
program odprtih inovacij, vendar znotraj 
evropskih inovacijskih ekosistemov; poleg 
tega priporoča oblikovanje inovacijske 
strategije za večje korporacije, srednje 
velika kapitalska podjetja ter mala in 
srednja podjetja, ki bo evropska podjetja 
povezala s ponudniki tehnologije, zlasti 
zagonskimi podjetji;

Or. en

Predlog spremembe 119
Eva Kaili

Predlog resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1c. svetuje Komisiji, naj spodbuja 
obseg in kakovost inovacij in tehnologije 
evropskih industrij, ki jih ustvarjajo in 
posredujejo evropska zagonska podjetja, 
tako, da zagonska podjetja opredeli ločeno 
od malih in srednjih podjetij; poudarja, da 
imajo zagonska podjetja v primerjavi z 
malimi in srednjimi podjetji drugačno 
organizacijsko strukturo in posebne 
finančne potrebe ter so drugače 
izpostavljene tveganjem, zato veljajo za 
drugačne subjekte v podjetniškem 
ekosistemu, ki imajo drugačne 
odgovornosti in gospodarske obveznosti 
pri prenosu tehnologije v industrijsko 
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produktivnost Unije;

Or. en

Predlog spremembe 120
Eva Kaili

Predlog resolucije
Odstavek 1 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1d. priporoča Komisiji, naj oblikuje 
celovito strategijo za infrastrukturne 
naložbe na področju tehnologije 5G/6G, 
kibernetske varnosti in industrijskega 
interneta stvari, ki bo omogočila hitro 
širitev in prehod evropskih industrij v 
novo industrijsko obdobje; poudarja, da je 
evropski oblak strateškega pomena in da 
so potrebni prožno shranjevanje podatkov 
in možnosti upravljanja zunaj oblaka, kot 
so zmogljivosti računalništva na robu, v 
megli in meglici; predlaga nadaljnji 
razvoj zmogljivosti evropskega trga 
polprevodnikov, saj je mogoče oblikovati 
načrtovano politiko nadzora podatkov, 
interoperabilnosti in varnosti medsebojno 
povezanih strojev v integrirano vezje, zato 
so evropske zmogljivosti v tem 
industrijskem sektorju strateškega 
pomena za konkurenčni položaj Unije v 
svetu;

Or. en

Predlog spremembe 121
Eva Kaili

Predlog resolucije
Odstavek 1 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1e. priporoča Komisiji in Evropski 
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investicijski banki, izvajalcema 
naložbenih instrumentov, kot so program 
InvestEU in drugi podobni programi, naj 
pospešita sodelovanje držav članic tako, 
da jim omogočita, da se pri naložbah v 
okna, kot so infrastruktura, inovacije, 
znanja in spretnosti ter razvoj zagonskih 
podjetij, stroški njihovega sodelovanja ne 
štejejo za makroekonomsko obveznost iz 
Pakta za stabilnost in rast. Tako se bo 
pospešilo črpanje sredstev in izboljšalo 
usmerjanje v industrijske projekte z visoko 
dodano vrednostjo;

Or. en

Predlog spremembe 122
Eva Kaili

Predlog resolucije
Odstavek 1 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1f. meni, da imajo Komisija in druge 
institucije EU visoke zmogljivosti za 
razvoj in uporabo inovativnih in 
nastajajočih tehnologij ter njihovo 
testiranje, preden postanejo dostopne za 
evropske industrije s primeri uporabe; ta 
vloga institucij EU je pomembna pri 
preizkušanju tehnologije, preden se 
uporabi v zasebnih in javnih vrednostih 
verigah; nadalje meni, da bi morale 
institucije EU na splošno in zlasti 
Evropska komisija še naprej imeti 
pomembno vlogo, ki jo imajo zdaj pri 
financiranju inovacijskih partnerjev (kot 
so univerze in raziskovalni instituti), in še 
naprej uporabljati inovativne tehnologije, 
vendar pa je to treba storiti z mehanizmi 
za blažitev finančnih, tehnoloških in 
operativnih tveganj ter tveganja izgube 
ugleda, ki so zdaj zgoščena; poleg tega 
meni, da bi morala Evropska komisija pri 
svoji politiki javnih naročil strukturirati 
ključne kazalnike uspešnosti, standarde 
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kakovosti in mehanizme za delitev 
tveganja ter razviti zakonodajni in 
proračunski okvir, ki bo omogočal njeno 
povezavo z inovacijskimi ekosistemi; s 
financiranjem tehnologij, koristnih za 
industrijo, bi morale po možnosti nastati 
tržne rešitve in patenti, licenčnine za te 
patente pa bi bilo treba plačati EU, kadar 
bi bilo trženje proizvoda dobičkonosno, da 
bi EU ta dohodek uporabila za nadaljnje 
naložbe v raziskave in razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 123
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. se zaveda, da dinamika trga sama 
po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena 
in socialno pravična ter da bo vsak ukrep, 
namenjen pospeševanju procesa (digitalne, 
okoljske itd.) preobrazbe spremljala 
ustrezna pobuda za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da bi obvladali 
posledice, ki jih bo imel ta pospešeni 

2. poziva k vključujoči industrijski 
strategiji, ki bo pri razvoju in izvajanju 
vključevala vse industrijske ekosisteme, 
mala in srednja podjetja, regije, skupnosti 
in delavce; se zaveda, da dinamika trga 
sama po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da se bo evropska 
proizvodnja osnovnih proizvodov, kot so 
emisijsko intenzivni materiali, 
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proces za regije in ljudi; preoblikovala v čistejšo alternativo in je 
ne bo zamenjal uvoz enakih proizvodov, 
da bosta ta prehoda poštena in socialno 
pravična ter tesno povezana s polnim 
izvajanjem evropskega stebra socialnih 
pravic, izboljšanimi socialnimi in 
življenjskimi standardi in delovnimi 
pogoji ter da bo vsak ukrep, namenjen 
pospeševanju procesa (digitalne, okoljske 
itd.) preobrazbe spremljala ustrezna 
pobuda za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da bi obvladali 
posledice, ki jih bo imel ta pospešeni 
proces za regije in najranljivejše ljudi; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
predvidijo in načrtujejo potrebe industrije 
po usposobljeni delovni sili ter tako 
zagotavljajo uresničevanje strategij v zvezi 
z znanji in spretnostmi za odpravo 
neskladja med ponudbo in 
povpraševanjem na trgu dela, da bi razvile 
gospodarstvo, ki temelji na znanju in ki 
državljanom omogoča, da prilagodijo in 
pospešijo digitalni in okoljski prehod; 
poziva Komisijo, naj v celoti izkoristi in 
poveča zneske, dodeljene Evropskemu 
skladu za prilagoditev globalizaciji za 
finančno podporo delavcem, ki so bili 
odpuščeni zaradi prestrukturiranja kot 
posledice pandemije COVID-19 ali zaradi 
digitalnih in okoljskih preobrazb, da se 
bodo preusposobili, prekvalificirali in 
ponovno vključili na trg dela v sektorjih 
prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 124
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. se zaveda, da dinamika trga sama 2. se zaveda, da dinamika trga sama 
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po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena 
in socialno pravična ter da bo vsak ukrep, 
namenjen pospeševanju procesa (digitalne, 
okoljske itd.) preobrazbe spremljala 
ustrezna pobuda za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da bi obvladali 
posledice, ki jih bo imel ta pospešeni 
proces za regije in ljudi;

po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije z 
digitalnim ter podnebno in okoljsko 
združljivim preoblikovanjem ne zadostuje, 
saj nova delovna mesta verjetno niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena 
in socialno pravična ter da bodo vsak 
ukrep, namenjen pospeševanju (digitalne, 
ekološke itd.) preobrazbe spremljale 
ustrezne politike in konkretni ukrepi za 
obvladovanje posledic, ki jih bo imela ta 
pospešitev za regije in ljudi; je prepričan, 
da mora industrijska politika temeljiti na 
trdnem socialnem stebru in da mora 
pravočasno obravnavati socialne 
posledice strukturnih sprememb, saj se bo 
z dvojnim digitalnim in ekološkim 
prehodom naš način življenja in dela 
vsekakor spremenil; poudarja, da je treba 
zato nameniti pozornost regionalni in 
socialni koheziji ter predvidevanju in 
upravljanju prestrukturiranja, 
prepoznavanju prihodnjih znanj in 
spretnosti, pa tudi večjim naložbam v 
človeške vire, ciljno usmerjenemu 
usposabljanju in izpopolnjevanju ter 
regionalnim procesom preobrazbe, da bi 
ljudem in regijam zagotovili prihodnje 
možnosti in dohodek, industriji pa 
kvalificirane delavce;

Or. en

Predlog spremembe 125
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
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Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. se zaveda, da dinamika trga sama 
po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena 
in socialno pravična ter da bo vsak ukrep, 
namenjen pospeševanju procesa (digitalne, 
okoljske itd.) preobrazbe spremljala 
ustrezna pobuda za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da bi obvladali 
posledice, ki jih bo imel ta pospešeni 
proces za regije in ljudi;

2. se zaveda, da dinamika trga sama 
po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in zelenem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta morda 
niso ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; meni, da je 
industrijska preobrazba priložnost za 
pospešitev popolne opustitve fosilnih goriv 
(vključno z zemeljskim plinom in vsemi 
plini, pridobljenimi iz fosilnih goriv) ter 
vlaganje v čisto in zeleno proizvodnjo z 
obnovljivimi viri energije, pri čemer je 
treba zagotoviti, da ni nihče prezrt; zato 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bosta ta 
prehoda poštena in socialno pravična ter da 
bosta vsak ukrep, namenjen pospeševanju 
procesa (digitalne, okoljske itd.) 
preobrazbe spremljali celovita vizija in 
ustrezna pobuda, ki bosta delovni sili 
pomagali, da bo čim bolj prilagodljiva, 
tudi s pobudami za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da ne bi bil 
nihče prezrt in da bi obvladali posledice, 
ki jih bo imel ta prehod za regije in ljudi; v 
zvezi s tem poudarja, kako pomembni so 
digitalna znanja in spretnosti ter pristopi 
vseživljenjskega učenja;

Or. en

Predlog spremembe 126
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, Romana Jerković
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. se zaveda, da dinamika trga sama 
po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena 
in socialno pravična ter da bo vsak ukrep, 
namenjen pospeševanju procesa (digitalne, 
okoljske itd.) preobrazbe spremljala 
ustrezna pobuda za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da bi obvladali 
posledice, ki jih bo imel ta pospešeni 
proces za regije in ljudi;

2. se zaveda, da dinamika trga sama 
po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci, pri čemer je treba 
upoštevati zlasti razlike med spoloma na 
trgu dela, ki vplivajo na zmožnost 
mobilnosti ali selitve delavcev; zato poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da bosta ta prehoda 
poštena in socialno pravična ter da bo vsak 
ukrep, namenjen pospeševanju procesa 
(digitalne, okoljske itd.) preobrazbe 
spremljala ustrezna pobuda za 
izpopolnjevanje in prekvalifikacijo 
delavcev in naložbe v alternativne 
gospodarske sektorje, zlasti v nekaterih 
regijah z visoko stopnjo brezposelnosti in 
manj raznolikim gospodarstvom, da bi 
obvladali posledice, ki jih bo imel ta 
pospešeni proces za regije in ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 127
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. se zaveda, da dinamika trga sama 
po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena 
in socialno pravična ter da bo vsak ukrep, 
namenjen pospeševanju procesa (digitalne, 
okoljske itd.) preobrazbe spremljala 
ustrezna pobuda za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da bi obvladali 
posledice, ki jih bo imel ta pospešeni 
proces za regije in ljudi;

2. se zaveda, da dinamika trga sama 
po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena 
in socialno pravična ter da bo vsak ukrep, 
namenjen pospeševanju procesa (digitalne, 
okoljske itd.) preobrazbe spremljala 
ustrezna pobuda za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da bi podpirali 
sodelovanje delavcev pri upravljanju in 
vodenju podjetij in njihovo samostojno 
podjetništvo ter obvladali posledice, ki jih 
bo imel ta pospešeni proces za regije in 
ljudi; v zvezi s tem poudarja, kako 
pomembno je vseživljenjsko učenje za 
zagotavljanje stalnosti delavcev na trgu 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 128
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. se zaveda, da dinamika trga sama 2. se zaveda, da dinamika trga sama 
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po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena 
in socialno pravična ter da bo vsak ukrep, 
namenjen pospeševanju procesa (digitalne, 
okoljske itd.) preobrazbe spremljala 
ustrezna pobuda za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da bi obvladali 
posledice, ki jih bo imel ta pospešeni 
proces za regije in ljudi;

po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena 
in socialno pravična v duhu načela, da 
nihče ne sme biti prezrt, ter da bo vsak 
ukrep, namenjen pospeševanju procesa 
(digitalne, okoljske itd.) preobrazbe 
spremljala ustrezna pobuda za 
izpopolnjevanje in prekvalifikacijo 
delavcev v skladu s potrebami trga dela 
prizadete regije, da bi oživeli njeno 
gospodarstvo, ne pa se zanašali na 
mobilnost delavcev in tvegali odseljevanje 
ter osiromašenje regij in ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 129
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Nicolás González Casares

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. se zaveda, da dinamika trga sama 
po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 

2. se zaveda, da dinamika trga sama 
po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
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družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena 
in socialno pravična ter da bo vsak ukrep, 
namenjen pospeševanju procesa (digitalne, 
okoljske itd.) preobrazbe spremljala 
ustrezna pobuda za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da bi obvladali 
posledice, ki jih bo imel ta pospešeni 
proces za regije in ljudi;

družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena 
in socialno pravična ter da bo vsak ukrep, 
namenjen pospeševanju procesa (digitalne, 
okoljske itd.) preobrazbe spremljala 
ustrezna pobuda za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da bi obvladali 
posledice, ki jih bo imel ta pospešeni 
proces za regije in ljudi; v zvezi s tem 
poudarja, kako pomembno je 
vseživljenjsko učenje za zagotavljanje 
stalnosti delavcev na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 130
Salvatore De Meo

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. se zaveda, da dinamika trga sama 
po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena 

2. meni, da trdna industrijska 
strategija, vključena v splošno strategijo 
za preobrazbo, lahko pomaga premostiti 
razpoke, nastale v procesu preobrazbe; 
meni, da uravnoteženje števila delovnih 
mest, izgubljenih v tradicionalnih sektorjih 
industrije, z novimi delovnimi mesti, 
ustvarjenimi v digitalnem in okoljskem 
sektorju, samo po sebi ne zadostuje, saj 
nova delovna mesta niso ustvarjena v istih 
regijah niti jih ne zasedejo isti delavci; zato 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bosta ta 
prehoda poštena in socialno pravična ter da 
bo vsak ukrep, namenjen pospeševanju 
procesa (digitalne, okoljske preobrazbe, 
novih večjih infrastrukturnih omrežij in 
projektov itd.) spremljala ustrezna pobuda 
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in socialno pravična ter da bo vsak ukrep, 
namenjen pospeševanju procesa (digitalne, 
okoljske itd.) preobrazbe spremljala 
ustrezna pobuda za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da bi obvladali 
posledice, ki jih bo imel ta pospešeni 
proces za regije in ljudi;

za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo 
delavcev, da bi obvladali posledice, ki jih 
bo imel ta pospešeni proces za regije in 
ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 131
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. se zaveda, da dinamika trga sama 
po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena 
in socialno pravična ter da bo vsak ukrep, 
namenjen pospeševanju procesa (digitalne, 
okoljske itd.) preobrazbe spremljala 
ustrezna pobuda za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da bi obvladali 
posledice, ki jih bo imel ta pospešeni 

2. meni, da trdna industrijska 
strategija, vključena v splošno strategijo 
za preobrazbo, lahko pomaga premostiti 
razpoke, nastale v procesu preobrazbe; 
meni, da uravnoteženje števila delovnih 
mest, izgubljenih v tradicionalnih sektorjih 
industrije, z novimi delovnimi mesti, 
ustvarjenimi v digitalnem in okoljskem 
sektorju, samo po sebi ne zadostuje, saj 
nova delovna mesta niso ustvarjena v istih 
regijah niti jih ne zasedejo isti delavci; zato 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bosta ta 
prehoda poštena in socialno pravična ter da 
bo vsak ukrep, namenjen pospeševanju 
procesa (digitalne, okoljske preobrazbe, 
novih večjih infrastrukturnih omrežij in 
projektov itd.) spremljala ustrezna pobuda 
za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo 
delavcev, da bi obvladali posledice, ki jih 
bo imel ta pospešeni proces za regije in 
ljudi;
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proces za regije in ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 132
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. se zaveda, da dinamika trga sama 
po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena 
in socialno pravična ter da bo vsak ukrep, 
namenjen pospeševanju procesa (digitalne, 
okoljske itd.) preobrazbe spremljala 
ustrezna pobuda za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da bi obvladali 
posledice, ki jih bo imel ta pospešeni 
proces za regije in ljudi;

2. se zaveda, da dinamika trga sama 
po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; v zvezi s tem pozdravlja 
razmislek o opredelitvi upoštevnega trga 
pri nadzoru koncentracij; meni, da 
uravnoteženje števila delovnih mest, 
izgubljenih v tradicionalnih sektorjih 
industrije, z novimi delovnimi mesti, 
ustvarjenimi v digitalnem in okoljskem 
sektorju, samo po sebi ne zadostuje, saj 
nova delovna mesta niso ustvarjena v istih 
regijah niti jih ne zasedejo isti delavci; zato 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bosta ta 
prehoda poštena in socialno pravična ter da 
bo vsak ukrep, namenjen pospeševanju 
procesa (digitalne, okoljske itd.) 
preobrazbe spremljala ustrezna pobuda za 
izpopolnjevanje in prekvalifikacijo 
delavcev, da bi obvladali posledice, ki jih 
bo imel ta pospešeni proces za regije in 
ljudi;

Or. fr

Predlog spremembe 133
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. se zaveda, da dinamika trga sama 
po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena 
in socialno pravična ter da bo vsak ukrep, 
namenjen pospeševanju procesa (digitalne, 
okoljske itd.) preobrazbe spremljala 
ustrezna pobuda za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da bi obvladali 
posledice, ki jih bo imel ta pospešeni 
proces za regije in ljudi;

2. se zaveda, da dinamika trga sama 
po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da nerazumen 
pritisk trgov, konkurence in inovacij 
močno spodbuja preobrazbo, s posledicami 
te preobrazbe pa se morata spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda postopna, 
poštena in socialno pravična ter da bosta 
zagotavljala enake konkurenčne pogoje 
ter da bo vsak ukrep, namenjen 
pospeševanju procesa (digitalne, okoljske 
itd.) preobrazbe spremljala ustrezna 
pobuda za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da bi obvladali 
posledice, ki jih bo imel ta pospešeni 
proces za regije in ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 134
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda, Dan Nica

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. se zaveda, da dinamika trga sama 
po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 

2. se zaveda, da dinamika trga sama 
po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
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ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena 
in socialno pravična ter da bo vsak ukrep, 
namenjen pospeševanju procesa (digitalne, 
okoljske itd.) preobrazbe spremljala 
ustrezna pobuda za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da bi obvladali 
posledice, ki jih bo imel ta pospešeni 
proces za regije in ljudi;

ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike in podpore; nadalje se zaveda, da 
medtem ko trgi, konkurenca in inovacije 
močno spodbujajo preobrazbo, se morajo s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba, gospodarstvo in okolje; meni, da 
uravnoteženje števila delovnih mest, 
izgubljenih v tradicionalnih sektorjih 
industrije, z novimi delovnimi mesti, 
ustvarjenimi v digitalnem in okoljskem 
sektorju, samo po sebi ne zadostuje, saj 
nova delovna mesta niso ustvarjena v istih 
regijah niti jih ne zasedejo isti delavci; zato 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da ta 
prehoda ne bosta povzročila prevelikega 
upada delovnih mest in zapiranja podjetij, 
da bosta poštena in socialno pravična ter 
da bo vsak ukrep, namenjen pospeševanju 
procesa (digitalne, okoljske itd.) 
preobrazbe spremljala ustrezna pobuda za 
izpopolnjevanje in prekvalifikacijo 
delavcev, da bi obvladali posledice, ki jih 
bo imel ta pospešeni proces za regije in 
ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 135
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. se zaveda, da dinamika trga sama 
po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 

2. se zaveda, da dinamika trga ne 
premosti razpok, nastalih v procesu 
preobrazbe, če prehodi niso ustrezno 
vodeni in ni močne industrijske politike; 
nadalje se zaveda, da se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
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tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena 
in socialno pravična ter da bo vsak ukrep, 
namenjen pospeševanju procesa (digitalne, 
okoljske itd.) preobrazbe spremljala 
ustrezna pobuda za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da bi obvladali 
posledice, ki jih bo imel ta pospešeni 
proces za regije in ljudi;

in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena 
in socialno pravična ter da bo vsak ukrep, 
namenjen pospeševanju procesa (digitalne, 
okoljske itd.) preobrazbe spremljala 
ustrezna pobuda za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da bi obvladali 
posledice, ki jih bo imel ta pospešeni 
proces za regije in ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 136
Miapetra Kumpula-Natri

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. se zaveda, da dinamika trga sama 
po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena 
in socialno pravična ter da bo vsak ukrep, 
namenjen pospeševanju procesa (digitalne, 
okoljske itd.) preobrazbe spremljala 
ustrezna pobuda za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da bi obvladali 

2. se zaveda, da dinamika trga sama 
po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena 
in socialno pravična ter da bo vsak ukrep, 
namenjen pospeševanju procesa (digitalne, 
okoljske itd.) preobrazbe spremljala 
ustrezna pobuda za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, zlasti na 



PE653.874v02-00 78/176 AM\1208889SL.docx

SL

posledice, ki jih bo imel ta pospešeni 
proces za regije in ljudi;

področju digitalnih znanj in spretnosti, da 
bi obvladali posledice, ki jih bo imel ta 
pospešeni proces za regije in ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 137
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. se zaveda, da dinamika trga sama 
po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena 
in socialno pravična ter da bo vsak ukrep, 
namenjen pospeševanju procesa (digitalne, 
okoljske itd.) preobrazbe spremljala 
ustrezna pobuda za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da bi obvladali 
posledice, ki jih bo imel ta pospešeni 
proces za regije in ljudi;

2. se zaveda, da dinamika trga sama 
po sebi ne premosti razpok, nastalih v 
procesu preobrazbe, če prehodi niso 
ustrezno vodeni in ni močne industrijske 
politike; nadalje se zaveda, da medtem ko 
trgi, konkurenca in inovacije močno 
spodbujajo preobrazbo, se morata s 
posledicami te preobrazbe spopadati 
družba in okolje; meni, da uravnoteženje 
števila delovnih mest, izgubljenih v 
tradicionalnih sektorjih industrije, z novimi 
delovnimi mesti, ustvarjenimi v digitalnem 
in okoljskem sektorju, samo po sebi ne 
zadostuje, saj nova delovna mesta niso 
ustvarjena v istih regijah niti jih ne 
zasedejo isti delavci; zato poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bosta ta prehoda poštena 
in socialno pravična ter da bo vsak ukrep, 
namenjen pospeševanju procesa (digitalne, 
okoljske itd.) preobrazbe spremljala 
ustrezna pobuda za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delavcev, da bi obvladali 
posledice, ki jih bo imel ta pospešeni 
proces za najranljivejše regije in ljudi;

Or. fr

Predlog spremembe 138
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer
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Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. razume strateško neodvisnost kot 
pojem, pri katerem tehnološko vodstvo 
omogoča EU in državam članicam, da 
same odločajo o svojih politikah in 
gospodarstvu, pri čemer spoštujejo 
mednarodna pravila in ohranjajo odprtost 
za mednarodno trgovino, da bi sklenile 
več sporazumov o prosti trgovini; 
poudarja, da je evropska industrija močno 
vključena v globalne vrednostne verige; 
nadalje ugotavlja, da strateške 
neodvisnosti ni mogoče doseči s 
prekinitvijo vezi z globalnimi 
vrednostnimi verigami; meni, da se 
strateška neodvisnost in odpornost Unije 
dosežeta z okrepitvijo in razvojem 
industrijskih in tehnoloških zmogljivosti 
Evrope z naložbami v ključne tehnologije 
ter zagotavljanjem dobrega delovanja 
enotnega trga, enakih konkurenčnih 
pogojev in regulativnega okolja, v 
katerem lahko podjetja uspevajo in so 
konkurenčna na svetovni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 139
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da bi morala biti 
industrijska preobrazba priložnost za 
področja, kjer prevladujejo fosilna goriva, 
da se v prvi vrsti preusmerijo v inovacije 
in proizvodnjo, združljivo s ciljem 
podnebne nevtralnosti, da bi zagotovili, da 
ni nihče prezrt; poudarja, da bo bistveno 
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zagotavljanje bolj vključujočega prehoda 
in lajšanje pomembnega sodelovanja vseh 
lokalnih deležnikov, vključno s 
predstavniki civilne družbe in skupnosti, 
pri oblikovanju načrtov za pravični 
prehod in dokončanju naložb v fosilna 
goriva, vključno z zemeljskim plinom in 
vsemi plini, pridobljenimi iz fosilnih 
goriv; poudarja, da zadnjega ne bi smeli 
podpreti z mehanizmom za pravični 
prehod in da bi ga bilo treba izključiti iz 
vseh drugih javnih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 140
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova), Nicolás González Casares, Romana Jerković

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da je lahko industrijska 
politika Unije uspešna le s celovitim 
strateškim 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 omrežja malih in 
srednjih podjetij, regionalne razvojne 
agencije, inovacijski grozdi ter svetovanje 
zagonskim podjetjem, za ustvarjanje 
lokalnih in regionalnih industrijskih 
vrednostnih verig;

Or. en

Predlog spremembe 141
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio, 
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Dan Nica

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da morajo novo industrijsko 
strategijo spremljati ustrezne 
izobraževalne pobude, ki bodo prispevale 
k pospešitvi procesa preobrazbe naših 
industrij in določile temelje za evropsko 
industrijsko prihodnost; zato poziva 
Komisijo in države članice k obsežnim 
javnim naložbam v izobraževanje po vsej 
Evropi in prizadevanjem za povezovanje 
izobraževalne politike na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 142
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da je treba za lajšanje 
digitalne preobrazbe vsem državljanom 
zagotoviti pravico in dostop do cenovno 
dostopne zelene energije; poleg tega meni, 
da je to osnovni pogoj za sodelovanje v 
gospodarskih in socialnih dejavnostih v 
obdobju digitalne in zelene industrijske 
preobrazbe, ki mora vključevati zaščito in 
podporo za ranljive državljane;

Or. en

Predlog spremembe 143
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
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Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. spodbuja države članice in njihove 
nacionalne zavode za zaposlovanje, naj v 
okviru te pobude za poklicno 
preusposabljanje in vračanje industrijskih 
sektorjev oceni znanja in spretnosti, ki so 
jih delavci že pridobili v tradicionalnih 
industrijah in so zato takoj na voljo 
podjetjem, ki se selijo v Evropo;

Or. en

Predlog spremembe 144
Ismail Ertug

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da bi lahko digitalizacija in 
razogljičenje povzročila splošen upad 
obsega dela, in poudarja, da je treba 
razpravljati o porazdelitvi dela in kapitala 
v družbi (npr. zmanjšanje delovnih ur, 
digitalizacija storitev, dinamika 
neenakosti spolov);

Or. en

Predlog spremembe 145
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da mora industrijska 
politika EU obravnavati vse socialne 
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posledice strukturnih sprememb, da bi 
podpirala dobre, pravične in enake 
delovne pogoje, kakovostna delovna mesta 
in enake možnosti ter dostop do dobro 
delujočih trgov dela in sistemov 
socialnega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 146
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. meni, da mora industrijska politika 
EU sprejeti strategije za javne naložbe, s 
katerimi bi spodbujali oživitev možnosti 
kakovostne zaposlitve in proizvodnje v vsej 
EU, da bi podprli enak in trajnosten 
razvoj vseh regij EU, zlasti v strateških 
sektorjih, kot so zdravstvo, digitalizacija in 
energija; poziva Komisijo, naj spodbuja 
uporabo javnih naložb za ustvarjanje 
visokokakovostnih delovnih mest in 
uresničevanje ambicioznih socialnih in 
okoljskih ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 147
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova), Nicolás González Casares, Romana Jerković

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. poudarja, da mora Evropa 
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zagotoviti dovolj sredstev za raziskave in 
inovacije, vključno s programom Obzorje 
Evropa, če želi v strateških industrijskih 
sektorjih in v zvezi z nekaterimi 
tehnologijami, zlasti tistimi, ki imajo 
visoko dodano vrednost, pridobiti in 
ohraniti vodilni položaj v svetu; želi 
spomniti na pozitivne učinke prelivanja 
prizadevanj za inovacije na številčnost in 
zlasti kakovost delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 148
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 2 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2c. poudarja, da bi morali biti pri 
vsaki industrijski strategiji delavci, njihovi 
predstavniki in sindikati ter interesi in 
dolgoletno strokovno znanje in izkušnje 
delavcev v središču pozornosti za 
zagotavljanje demokratičnega delovanja; 
poziva Komisijo, naj na v vseh fazah 
postopka v celoti vključi delavce, njihove 
predstavnike in sindikate;

Or. en

Predlog spremembe 149
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina 
Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, 
Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. glede na sedanji kontekst meni, da 
Unija potrebuje novo, prilagojeno 
industrijsko strategijo, ki se bo 
osredotočala na dve ločeni fazi: prva bo 
namenjena okrevanju, druga pa obnovi in 
preobrazbi; zato poziva Komisijo, naj 
strategijo, ki jo je objavila marca 2020, 
prilagodi sedanjim razmeram in se loti 
obeh faz, pri tem pa digitalne in okoljske 
cilje v obeh ohrani kot prednostne naloge;

3. meni, da Unija potrebuje 
industrijsko strategijo, ki ne le prispeva k 
okrevanju industrije po sedanji 
gospodarski krizi, temveč je tudi 
prilagojena industrijska strategija, da bi 
privabila naložbe v nove tehnologije, 
infrastrukturo in raziskave ter spodbudila 
dostop do kapitala, vstop na trg in 
učinkovito konkurenco; zato meni, da bi 
morala posodobljena strategija upoštevati 
dve glavni in medsebojno povezani fazi: 
okrevanje in preobrazbo; meni, da so 
najboljši ukrepi za okrevanje usmerjeni v 
trajnostne in digitalne tehnologije, tudi v 
delovno intenzivne industrije ter nova 
infrastrukturna omrežja in projekte, kar 
vodi v povečanje notranjega 
povpraševanja EU in dolgoročno rast, 
svetovno konkurenčnost in učinkovito 
konkurenco na notranjem trgu EU; zato 
poziva Komisijo, naj strategijo, ki jo je 
objavila marca 2020, prilagodi sedanjim 
razmeram in se loti obeh faz, pri tem pa 
digitalne in okoljske cilje v obeh ohrani kot 
prednostne naloge;

Or. en

Predlog spremembe 150
Salvatore De Meo

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. glede na sedanji kontekst meni, da 
Unija potrebuje novo, prilagojeno 
industrijsko strategijo, ki se bo 
osredotočala na dve ločeni fazi: prva bo 
namenjena okrevanju, druga pa obnovi in 
preobrazbi; zato poziva Komisijo, naj 
strategijo, ki jo je objavila marca 2020, 
prilagodi sedanjim razmeram in se loti 

3. meni, da Unija potrebuje 
industrijsko strategijo, ki ne le prispeva k 
okrevanju industrije po sedanji 
gospodarski krizi, temveč je tudi 
prilagojena industrijska strategija, da bi 
privabila naložbe v nove tehnologije, 
infrastrukturo in raziskave ter spodbudila 
dostop do kapitala, vstop na trg in 
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obeh faz, pri tem pa digitalne in okoljske 
cilje v obeh ohrani kot prednostne naloge;

učinkovito konkurenco; zato meni, da bi 
morala posodobljena strategija upoštevati 
dve glavni in medsebojno povezani fazi: 
okrevanje in preobrazbo; meni, da so 
najboljši ukrepi za okrevanje usmerjeni v 
trajnostne in digitalne tehnologije, tudi v 
delovno intenzivne industrije ter nova 
infrastrukturna omrežja in projekte, kar 
vodi v povečanje notranjega 
povpraševanja EU in dolgoročno rast, 
svetovno konkurenčnost in učinkovito 
konkurenco na notranjem trgu EU; zato 
poziva Komisijo, naj strategijo, ki jo je 
objavila marca 2020, prilagodi sedanjim 
razmeram in se loti obeh faz, pri tem pa 
digitalne in okoljske cilje v obeh ohrani kot 
prednostne naloge;

Or. en

Predlog spremembe 151
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Fredrick Federley, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. glede na sedanji kontekst meni, da 
Unija potrebuje novo, prilagojeno 
industrijsko strategijo, ki se bo 
osredotočala na dve ločeni fazi: prva bo 
namenjena okrevanju, druga pa obnovi in 
preobrazbi; zato poziva Komisijo, naj 
strategijo, ki jo je objavila marca 2020, 
prilagodi sedanjim razmeram in se loti 
obeh faz, pri tem pa digitalne in okoljske 
cilje v obeh ohrani kot prednostne naloge;

3. glede na sedanji kontekst meni, da 
Unija potrebuje novo, prilagojeno 
industrijsko strategijo, ki se bo 
osredotočala na dve ločeni fazi: prva bo 
namenjena okrevanju, druga pa obnovi in 
preobrazbi; kljub temu meni, da je treba 
spodbujati naložbe, ki od faze okrevanja 
podpirajo in pospešujejo digitalno in 
okoljsko preobrazbo ter krepijo 
neodvisnost Unije; zato poziva Komisijo, 
naj strategijo, ki jo je objavila marca 2020, 
prilagodi sedanjim razmeram in se loti 
obeh faz, pri tem pa digitalne in okoljske 
cilje ter suverenost Unije in njeno 
strateško neodvisnost v obeh ohrani kot 
prednostne naloge;
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Or. en

Predlog spremembe 152
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. glede na sedanji kontekst meni, da 
Unija potrebuje novo, prilagojeno 
industrijsko strategijo, ki se bo 
osredotočala na dve ločeni fazi: prva bo 
namenjena okrevanju, druga pa obnovi in 
preobrazbi; zato poziva Komisijo, naj 
strategijo, ki jo je objavila marca 2020, 
prilagodi sedanjim razmeram in se loti 
obeh faz, pri tem pa digitalne in okoljske 
cilje v obeh ohrani kot prednostne naloge;

3. glede na sedanji kontekst meni, da 
Unija potrebuje novo, prilagojeno 
industrijsko strategijo, ki se bo 
osredotočala na dve ločeni fazi: prva bo 
namenjena okrevanju, druga pa obnovi in 
preobrazbi; zato poziva Komisijo, naj 
strategijo, ki jo je objavila marca 2020, 
prilagodi sedanjim razmeram in se loti 
obeh faz, pri tem pa digitalne in okoljske 
cilje v obeh ohrani kot prednostne naloge; 
poziva Komisijo in države članice, naj pri 
dodeljevanju sredstev upoštevajo, da je 
faza okrevanja priložnost za pospešitev 
preobrazbe naših industrij k bolj zeleni, 
inovativni, vključujoči in suvereni Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 153
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, 
Bart Groothuis, Morten Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. glede na sedanji kontekst meni, da 
Unija potrebuje novo, prilagojeno 
industrijsko strategijo, ki se bo 
osredotočala na dve ločeni fazi: prva bo 
namenjena okrevanju, druga pa obnovi in 
preobrazbi; zato poziva Komisijo, naj 

3. glede na sedanji kontekst meni, da 
Unija potrebuje novo, prilagojeno 
industrijsko strategijo, ki se bo 
osredotočala na dve ločeni fazi: prva bo 
namenjena okrevanju, druga pa obnovi in 
preobrazbi; zato poziva Komisijo, naj 
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strategijo, ki jo je objavila marca 2020, 
prilagodi sedanjim razmeram in se loti 
obeh faz, pri tem pa digitalne in okoljske 
cilje v obeh ohrani kot prednostne naloge;

strategijo, ki jo je objavila marca 2020, 
prilagodi sedanjim razmeram in se loti 
obeh faz, pri tem pa digitalne in okoljske 
cilje v obeh ohrani kot prednostne naloge; 
poziva Komisijo in države članice, naj pri 
dodeljevanju sredstev upoštevajo, da je 
faza okrevanja priložnost za pospešitev 
preobrazbe naših industrij k bolj zeleni, 
digitalizirani, inovativni in vključujoči 
Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 154
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. glede na sedanji kontekst meni, da 
Unija potrebuje novo, prilagojeno 
industrijsko strategijo, ki se bo 
osredotočala na dve ločeni fazi: prva bo 
namenjena okrevanju, druga pa obnovi in 
preobrazbi; zato poziva Komisijo, naj 
strategijo, ki jo je objavila marca 2020, 
prilagodi sedanjim razmeram in se loti 
obeh faz, pri tem pa digitalne in okoljske 
cilje v obeh ohrani kot prednostne naloge;

3. glede na sedanji kontekst meni, da 
Unija potrebuje novo, prilagojeno 
industrijsko strategijo, ki se bo 
osredotočala na dve ločeni fazi: prva bo 
namenjena okrevanju, druga pa obnovi in 
preobrazbi; zato poziva Komisijo, naj 
pripravi celovito poročilo, v katerem bo 
ocenila stanje gospodarstva EU in 
izvedljivost dvojnega prehoda, ter na 
podlagi izsledkov strategijo, ki jo je 
objavila marca 2020, prilagodi sedanjim 
razmeram in se loti obeh faz, pri tem pa 
ohrani digitalne in okoljske cilje;

Or. en

Predlog spremembe 155
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Cvetelina Penkova (Tsvetelina 
Penkova), Nicolás González Casares, Romana Jerković
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. glede na sedanji kontekst meni, da 
Unija potrebuje novo, prilagojeno 
industrijsko strategijo, ki se bo 
osredotočala na dve ločeni fazi: prva bo 
namenjena okrevanju, druga pa obnovi in 
preobrazbi; zato poziva Komisijo, naj 
strategijo, ki jo je objavila marca 2020, 
prilagodi sedanjim razmeram in se loti 
obeh faz, pri tem pa digitalne in okoljske 
cilje v obeh ohrani kot prednostne naloge;

3. glede na sedanji kontekst meni, da 
Unija potrebuje novo, prilagojeno 
industrijsko strategijo, ki se bo 
osredotočala na dve ločeni fazi: prva bo 
namenjena okrevanju, druga pa obnovi in 
preobrazbi; zato poziva Komisijo, naj 
strategijo, ki jo je objavila marca 2020, 
prilagodi sedanjim razmeram in se loti 
obeh faz, pri tem pa digitalne in okoljske 
cilje v obeh ohrani kot prednostne naloge 
ter zagotavlja sinergije med obema, da bi 
zagotovila učinkovitost virov in dosegla 
krožnost v industrijskih postopkih;

Or. en

Predlog spremembe 156
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. glede na sedanji kontekst meni, da 
Unija potrebuje novo, prilagojeno 
industrijsko strategijo, ki se bo 
osredotočala na dve ločeni fazi: prva bo 
namenjena okrevanju, druga pa obnovi in 
preobrazbi; zato poziva Komisijo, naj 
strategijo, ki jo je objavila marca 2020, 
prilagodi sedanjim razmeram in se loti 
obeh faz, pri tem pa digitalne in okoljske 
cilje v obeh ohrani kot prednostne naloge;

3. glede na sedanji kontekst meni, da 
Unija za izvajanje svoje industrijske 
strategije potrebuje medsebojno 
podpirajoč dvostopenjski pristop; prva 
faza bo namenjena zelenemu in 
odpornemu okrevanju ter bo postavila 
temelje za drugo fazo, namenjeno obnovi 
in preobrazbi; zato poziva Komisijo, naj 
okrepi vso ustrezno zakonodajo in 
pripravi novo, da bi v obeh fazah 
prednostno obravnavala ekološki in 
trajnostni digitalni prehod;

Or. en

Predlog spremembe 157
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François-Xavier Bellamy

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. glede na sedanji kontekst meni, da 
Unija potrebuje novo, prilagojeno 
industrijsko strategijo, ki se bo 
osredotočala na dve ločeni fazi: prva bo 
namenjena okrevanju, druga pa obnovi in 
preobrazbi; zato poziva Komisijo, naj 
strategijo, ki jo je objavila marca 2020, 
prilagodi sedanjim razmeram in se loti 
obeh faz, pri tem pa digitalne in okoljske 
cilje v obeh ohrani kot prednostne naloge;

3. glede na sedanji kontekst meni, da 
Unija potrebuje novo, prilagojeno 
industrijsko strategijo, ki se bo 
osredotočala na dve ločeni fazi: prva bo 
namenjena okrevanju, druga pa obnovi in 
preobrazbi; zato poziva Komisijo, naj 
strategijo, ki jo je objavila marca 2020, 
prilagodi sedanjim razmeram in se loti 
obeh faz, pri tem pa digitalne in okoljske 
cilje ter strateško neodvisnost EU v obeh 
ohrani kot prednostne naloge;

Or. en

Predlog spremembe 158
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. glede na sedanji kontekst meni, da 
Unija potrebuje novo, prilagojeno 
industrijsko strategijo, ki se bo 
osredotočala na dve ločeni fazi: prva bo 
namenjena okrevanju, druga pa obnovi in 
preobrazbi; zato poziva Komisijo, naj 
strategijo, ki jo je objavila marca 2020, 
prilagodi sedanjim razmeram in se loti 
obeh faz, pri tem pa digitalne in okoljske 
cilje v obeh ohrani kot prednostne naloge;

3. glede na sedanji kontekst meni, da 
Unija potrebuje novo, vsakemu ekosistemu 
prilagojeno industrijsko strategijo, ki se bo 
osredotočala na dve ločeni fazi: prva bo 
namenjena okrevanju, druga pa obnovi in 
preobrazbi; zato poziva Komisijo, naj 
strategijo, ki jo je objavila marca 2020, 
prilagodi sedanjim razmeram in se loti 
obeh faz, pri tem pa digitalni in okoljski 
cilj v obeh ohrani kot glavno prednostno 
nalogo;

Or. en

Predlog spremembe 159
Michael Bloss
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. glede na sedanji kontekst meni, da 
Unija potrebuje novo, prilagojeno 
industrijsko strategijo, ki se bo 
osredotočala na dve ločeni fazi: prva bo 
namenjena okrevanju, druga pa obnovi in 
preobrazbi; zato poziva Komisijo, naj 
strategijo, ki jo je objavila marca 2020, 
prilagodi sedanjim razmeram in se loti 
obeh faz, pri tem pa digitalne in okoljske 
cilje v obeh ohrani kot prednostne naloge;

3. glede na sedanji kontekst meni, da 
Unija potrebuje novo, prilagojeno 
industrijsko strategijo, ki se bo pri 
izvajanju osredotočala na dve ločeni fazi: 
ena bo namenjena utrditvi delovnih mest 
in prilagoditvi proizvodnje na t. i. novo 
normalnost po COVID-19, druga pa 
obnovi in preobrazbi; zato poziva 
Komisijo, naj okrepi ustrezno sedanjo in 
prihodnjo zakonodajo, da bi v obeh fazah 
prednostno obravnavala ekološki in 
digitalni prehod;

Or. en

Predlog spremembe 160
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. glede na sedanji kontekst meni, da 
Unija potrebuje novo, prilagojeno 
industrijsko strategijo, ki se bo 
osredotočala na dve ločeni fazi: prva bo 
namenjena okrevanju, druga pa obnovi in 
preobrazbi; zato poziva Komisijo, naj 
strategijo, ki jo je objavila marca 2020, 
prilagodi sedanjim razmeram in se loti 
obeh faz, pri tem pa digitalne in okoljske 
cilje v obeh ohrani kot prednostne naloge;

3. glede na sedanji kontekst meni, da 
Unija potrebuje novo, prilagojeno 
industrijsko strategijo, ki se bo 
osredotočala na dve ločeni fazi: prva bo 
namenjena okrevanju in okrepitvi sedanjih 
industrij, druga pa preselitvi in preobrazbi; 
zato poziva Komisijo, naj strategijo, ki jo 
je objavila marca 2020, prilagodi sedanjim 
razmeram in se loti obeh faz, pri tem pa 
digitalne cilje v obeh ohrani kot 
prednostno nalogo;

Or. en
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Predlog spremembe 161
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, kako pomembno je 
celovito in učinkovito upravljanje 
industrijske preobrazbe, da bo 
zagotovljena skladnost s cilji evropskega 
zelenega dogovora, ki je ključna za njen 
uspeh; opozarja, da je treba zagotoviti 
preglednost v zvezi z industrijskimi 
ekosistemi, ki so bili opredeljeni, zlasti 
glede meril za vključitev v ekosistem in 
posledičnih strukturnih izmenjav s 
Komisijo, natančne razdelitve po vrstah 
akterjev v vsakem ekosistemu in 
informacij o rezultatih ter obravnavanih 
temah, pa tudi vloge industrijskega 
foruma in zavezništev, povezanih s temi 
ekosistemi; poudarja, da bi morali civilna 
družba, potrošniške organizacije in 
sindikati sodelovati pri opredelitvi 
temeljnih pravil in dogovarjanju o 
prednostnih nalogah za sektorske poti, ki 
bodo razvite;

Or. en

Predlog spremembe 162
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki 
(Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da mora imeti vsaka 
industrijska strategija EU dobro 
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opredeljene cilje in jasne opredelitve 
izrazov „strateški“, „strateška 
avtonomija“, „odpornost“, „strateška 
odpornost“, „avtonomija“ ter drugih 
povezanih konceptov; poudarja, da se 
morajo ti koncepti nanašati na specifične 
in konkretne opredelitve, da bi zagotovili 
popolno preglednost in poskrbeli, da so 
ukrepi, sprejeti v zvezi s temi koncepti, 
specifični ter dobro usmerjeni k politično 
dogovorjenim ciljem; poleg tega poudarja, 
da bi morala biti vsaka državna pomoč, 
dodeljena industrijski ali kateri koli drugi 
politiki, skladna z „načelom ravnotežja“, 
da bi se zagotovili enaki konkurenčni 
pogoji in v največji možni meri preprečilo 
izkrivljanje konkurence ter enotnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 163
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. meni, da bi morala nova 
dolgoročna strategija za evropsko 
industrijsko prihodnost prispevati k 
odpravljanju razlike med plačami moških 
in žensk, ki še vedno vpliva na evropski 
trg dela in splošneje na evropsko družbo; 
poziva Komisijo, naj pri izvajanju 
evropske industrijske strategije ustrezno 
upošteva razsežnost spola, tako v fazi 
okrevanja kot tudi v fazi obnove in 
preoblikovanja, pri čemer naj uporabi 
tudi orodja za vključevanje vidika spola v 
proračun pri opredelitvi finančnih 
instrumentov za podporo industrijske in 
gospodarske rasti Evropske unije;

Or. en
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Predlog spremembe 164
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja pomen povezanega in 
usklajenega pristopa k podpori evropskih 
industrij, zlasti malih in srednjih podjetij, 
ter ohranjanju delovnih mest v Evropi za 
ohranjanje in okrepitev enotnega trga v 
korist evropskih državljanov in podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 165
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo in države članice, 
naj z zmanjšanjem regulativnega bremena 
ter končno odpravo nekaterih davčnih 
obveznosti za spodbujanje ustvarjanja 
novih delovnih mest oblikujejo podporno 
okolje za podjetja, ki jim bo omogočalo, 
da se razvijajo in rastejo;

Or. en

Predlog spremembe 166
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss



AM\1208889SL.docx 95/176 PE653.874v02-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. priznava, da bi lahko kriza zaradi 
COVID-19 vodila v okrepitev 
gospodarskega nacionalizma in 
protekcionizma, poleg tega pa je izziv na 
pravilih temelječe proste trgovine in 
globalnih vrednostnih verig še večji zaradi 
ponovne nacionalizacije proizvodnje ter 
prekinitve globalnih vrednostnih verig, 
kar ogroža evropsko konkurenčnost; v 
zvezi s tem poziva deležnike, naj 
diverzificirajo svoje dobavne verige, da bi 
zmanjšali ranljivost;

Or. en

Predlog spremembe 167
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. ponavlja, da se je treba za 
zagotovitev dolgoročne in trajnostne 
industrijske prihodnosti Evropske unije 
osredotočiti na izboljšanje veščin in znanj 
ter podjetniške zmogljivosti državljanov 
EU, kar je lahko učinkovit način za 
podporo njihove udeležbe na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 168
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
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Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, 
Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 3 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3c. poziva Komisijo, naj temeljito 
prouči učinek evropske odvisnosti od 
uvoza iz tretjih držav, zlasti tistih, v 
katerih ima država znaten vpliv na trg, in 
vključi ukrepe za obvladovanje vseh 
prekinitev svetovnih vrednostnih verig, 
zlasti z boljšim usklajevanjem v EU in 
strateškimi globalnimi partnerstvi;

Or. en

Predlog spremembe 169
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Prva faza – okrevanje Industrijsko okrevanje in vlaganje v 
prihodnost

Or. en

Predlog spremembe 170
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe
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Prva faza – okrevanje Prva faza – hitro okrevanje

Or. en

Predlog spremembe 171
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
tja, kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da pomoč, 
zagotovljena v fazi izrednih razmer, ne bo 
privedla do trajnega izkrivljanja enotnega 
trga;

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
v sicer solventna podjetja, kjer je nujno 
potrebna; vseeno poziva Komisijo, naj 
poskrbi za to, da pomoč, zagotovljena v 
fazi izrednih razmer, ne bo izkrivila 
konkurence ali privedla do neobstoja 
učinkovite konkurence na enotnem trgu; 
poleg tega priporoča revizijo pravil EU o 
državni pomoči, da bi državam članicam 
omogočili potrebno prožnost za usmerjeno 
podporo pri spodbujanju industrijskega 
razogljičenja in digitalizacije ter opravili 
temeljito analizo morebitnega izkrivljanja 
konkurence z državno pomočjo iz virov 
zunaj EU ter njenega morebitnega vpliva 
na konkurenčnost podjetij v EU; spodbuja 
Komisijo, naj uvede poročanje o načinih, 
kako tuji protekcionizem vpliva na 
industrijo EU, in redno ocenjevanje 
konkurenčnosti industrijskih sektorjev EU 
v primerjavi z glavnimi konkurenti 
Evrope, ter hitro ukrepa, če je potrebna 
prilagoditev pravil EU;

Or. en

Predlog spremembe 172
Michael Bloss
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja začasni okvir za 
državno pomoč kot način za hiter prenos 
likvidnosti tja, kjer je nujno potrebna; 
vseeno poziva Komisijo, naj poskrbi za to, 
da pomoč, zagotovljena v fazi izrednih 
razmer, ne bo privedla do trajnega 
izkrivljanja enotnega trga;

4. pozdravlja dodelitev izrednih 
finančnih sredstev v okviru državne 
pomoči podjetjem in delavcem, da bi lažje 
premostili ekonomske izgube zaradi 
pandemije; poziva Komisijo, naj vzpostavi 
skupne minimalne standarde za določitev 
zahteve, da podjetja, ki prejemajo 
finančno pomoč, izpolnjujejo okoljska in 
socialna merila ter merila preglednosti 
obdavčitve, da bi se izognili različnim 
nacionalnim merilom, ki bi povzročila 
nadaljnja odstopanja, ter dokažejo, kako 
so prejeto javno podporo uporabila za 
uskladitev svojega poslovanja s 
podnebnimi in okoljskimi cilji EU ter 
Pariškim sporazumom; opozarja, da mora 
biti odobritev pomoči omejena na kritje 
izgub zaradi COVID-19; poudarja, da bi 
bilo treba državno pomoč odobriti samo 
podjetjem, ki imajo neposredne težave 
zaradi posledic COVID-19, ne pa tistim, ki 
so bila že pred krizo v finančnih težavah;

Or. en

Predlog spremembe 173
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru, 
Susana Solís Pérez, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
tja, kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da pomoč, 
zagotovljena v fazi izrednih razmer, ne bo 

4. pozdravlja ukrepe, ki jih je Unija 
sprejela za obvladovanje krize zaradi 
COVID-19, likvidnostno injekcijo ECB, 
omilitev pravil Pakta za stabilnost, 
povečanje kapitala EIB za mala in 
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privedla do trajnega izkrivljanja enotnega 
trga;

srednja podjetja in pobudo SURE, da bi 
državam članicam pomagali financirati 
ureditve skrajšanega delovnega časa, 
ohraniti zaposlenost in zaščititi delavce; 
pozdravlja začasni okvir za državno pomoč 
kot način za hiter prenos likvidnosti tja, 
kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da pomoč, 
zagotovljena v fazi izrednih razmer, ki je 
upravičena zaradi posledic pandemije, ne 
bo privedla do trajnega izkrivljanja 
enotnega trga in da ne bo noben strateški 
sektor prezrt;

Or. en

Predlog spremembe 174
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
tja, kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da pomoč, 
zagotovljena v fazi izrednih razmer, ne bo 
privedla do trajnega izkrivljanja enotnega 
trga;

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
tja, kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da pomoč, 
zagotovljena v fazi izrednih razmer, ne bo 
privedla do trajnega izkrivljanja enotnega 
trga; poziva Komisijo, naj pregleda 
politiko državne pomoči na podlagi ocene 
učinka na konkurenčnost evropske 
industrije, pri čemer naj svetovno 
konkurenčnost evropske industrije izrecno 
prizna kot cilj skupnega interesa;

Or. en

Predlog spremembe 175
Marek Paweł Balt
 

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
tja, kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da pomoč, 
zagotovljena v fazi izrednih razmer, ne bo 
privedla do trajnega izkrivljanja enotnega 
trga;

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
tja, kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da pomoč, 
zagotovljena v fazi izrednih razmer, ne bo 
privedla do trajnega izkrivljanja enotnega 
trga; poziva Komisijo, naj pregleda 
politiko državne pomoči, vključno z oceno 
izkrivljanj na svetovni ravni, ki vplivajo 
na konkurenčnost evropske industrije;

Or. en

Predlog spremembe 176
Miapetra Kumpula-Natri

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
tja, kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da pomoč, 
zagotovljena v fazi izrednih razmer, ne bo 
privedla do trajnega izkrivljanja enotnega 
trga;

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
tja, kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da pomoč, 
zagotovljena v fazi izrednih razmer, ne bo 
privedla do trajnega izkrivljanja enotnega 
trga; poziva Komisijo, naj pregleda 
politiko državne pomoči, vključno z oceno 
izkrivljanj na svetovni ravni, ki vplivajo 
na konkurenčnost evropske industrije; 

Or. en

Predlog spremembe 177
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe
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4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
tja, kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da pomoč, 
zagotovljena v fazi izrednih razmer, ne bo 
privedla do trajnega izkrivljanja enotnega 
trga;

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
tja, kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da pomoč, 
zagotovljena v fazi izrednih razmer, ne bo 
privedla do trajnega izkrivljanja enotnega 
trga niti k porabi, ki bi bila v nasprotju z 
evropskim zelenim dogovorom in 
splošnimi podnebnimi cilji Unije;

Or. en

Predlog spremembe 178
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
tja, kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da pomoč, 
zagotovljena v fazi izrednih razmer, ne bo 
privedla do trajnega izkrivljanja enotnega 
trga;

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
tja, kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da bo pomoč, 
zagotovljena v fazi izrednih razmer, 
upravičena glede na posledice pandemije 
in da ne bo privedla do trajnega 
izkrivljanja enotnega trga ter da noben 
strateški sektor ne bo prezrt;

Or. fr

Predlog spremembe 179
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Romana 
Jerković

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
tja, kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
tja, kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 
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Komisijo, naj poskrbi za to, da pomoč, 
zagotovljena v fazi izrednih razmer, ne bo 
privedla do trajnega izkrivljanja enotnega 
trga;

Komisijo, naj poskrbi za to, da pomoč, 
zagotovljena v fazi izrednih razmer, ne bo 
privedla do trajnega izkrivljanja enotnega 
trga ali ustvarila neenakosti med 
industrijskimi družbami iz različnih držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 180
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
tja, kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da pomoč, 
zagotovljena v fazi izrednih razmer, ne bo 
privedla do trajnega izkrivljanja enotnega 
trga;

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
tja, kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da pomoč, 
zagotovljena v fazi izrednih razmer, ne bo 
privedla do trajnega izkrivljanja enotnega 
trga in da je omilitev pravil o državni 
pomoči časovno omejena ter bo 
postopoma odpravljena;

Or. en

Predlog spremembe 181
Gianna Gancia

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
tja, kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da pomoč, 
zagotovljena v fazi izrednih razmer, ne bo 

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
tja, kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da se bo kratko- in 
srednjeročno prednostno obravnavalo 
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privedla do trajnega izkrivljanja enotnega 
trga;

odpravljanje razdrobljenosti enotnega 
trga, ki je posledica narave pomoči, 
zagotovljene v fazi izrednih razmer;

Or. it

Predlog spremembe 182
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
tja, kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da pomoč, 
zagotovljena v fazi izrednih razmer, ne bo 
privedla do trajnega izkrivljanja enotnega 
trga;

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
tja, kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da pomoč, 
zagotovljena v fazi izrednih razmer, ne bo 
okrepila trajnega izkrivljanja in neenakosti 
na enotnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 183
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
tja, kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da pomoč, 
zagotovljena v fazi izrednih razmer, ne bo 
privedla do trajnega izkrivljanja enotnega 
trga;

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč kot način za hiter prenos likvidnosti 
tja, kjer je nujno potrebna; vseeno poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da pomoč, 
zagotovljena v fazi izrednih razmer, ne bo 
privedla do trajnega izkrivljanja 
notranjega trga;

Or. en
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Predlog spremembe 184
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj pregleda 
pravila o državni pomoči, zlasti uredbo o 
splošnih skupinskih izjemah in smernice o 
državni pomoči za varstvo okolja in 
energijo, da bodo popolnoma skladna s 
cilji zmanjševanja emisij toplogrednih 
plinov in okoljskimi cilji EU ter da bodo 
ustavila subvencije za fosilna goriva, 
vključno s prikrito pomočjo za področje 
fosilnih goriv, na primer nadomestila za 
nasedle naložbe ali infrastrukturne 
naložbe, vključno s širitvijo letališč; 
vztraja, da se morajo pravila uporabljati v 
postopku odobritve elementov državne 
pomoči v svežnjih za okrevanje držav 
članic, da bi zagotovili, da so skladni z 
evropskim zelenim dogovorom;

Or. en

Predlog spremembe 185
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Romana 
Jerković

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da morajo biti Unija in 
države članice enotne, da bi okrepile 
položaj evropske industrije v svetu in 
ustvarile široke konkurenčne industrijske 
temelje v skladu s ciljem podnebne 
nevtralnosti do leta 2050; poudarja, da 
imajo ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest, socialna zaščita, dobro delujoče 
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socialne storitve in pravna država v tem 
okviru pomembno vlogo pri spodbujanju 
uspešnih industrijskih dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 186
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. pozdravlja predlog Komisije, da se 
vzpostavi nov evropski instrument za 
okrevanje, vreden 750 milijard EUR; 
poziva k oblikovanju ambicioznega in 
močnejšega dolgoročnega proračuna EU 
za obdobje 2021–2027, pri čemer naj se 
upošteva resolucija Evropskega 
parlamenta o novem večletnem 
finančnem okviru, lastnih sredstvih in 
načrtu za oživitev (2020/2631(RSP));

Or. en

Predlog spremembe 187
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da so izredni ukrepi 
javne podpore nezdružljivi z uporabo 
davčnih oaz in plačili dividend 
delničarjem ter da zanje veljajo strogi 
okoljski in socialni pogoji, med drugim 
ohranitev delovnih mest;
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Or. en

Predlog spremembe 188
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. pozdravlja opredelitev 14 
ekosistemov, ki jo je pripravila Komisija, 
in vključujoč pristop k povezovanju vseh 
akterjev, ki so del vrednostne verige, da bi 
spodbudili evropski vodilni položaj v 
strateških sektorjih ter konkurenčnost na 
svetovni ravni; poudarja, da je treba 
zagotoviti uspešnost MSP v vseh 
ekosistemih;

Or. en

Predlog spremembe 189
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 4 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4c. pozdravlja okrepljeni program 
InvestEU z novim oknom za strateške 
naložbe, ki bi morale imeti ključno vlogo v 
prvi fazi okrevanja za dosego strateške 
avtonomije EU;

Or. en

Predlog spremembe 190
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Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da so gospodarske sheme, ki 
so jih uvedle posamezne države članice kot 
pomoč, da bi mala in srednja podjetja ter 
gospodarske družbe premagale kratkoročne 
denarne težave, koristne, a bodo hkrati 
povečale stopnjo zadolženosti teh podjetij; 
zato v tem kontekstu poziva Komisijo, naj 
okrevanje olajša z davčnimi shemami, ki 
spodbujajo lastniški kapital namesto 
dolgov in nepovratna sredstva namesto 
posojil in/ali jamstev;

5. meni, da so gospodarske sheme, ki 
so jih uvedle posamezne države članice kot 
pomoč, da bi mala in srednja podjetja ter 
gospodarske družbe premagale kratkoročne 
denarne težave, koristne;

Or. en

Predlog spremembe 191
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da so gospodarske sheme, ki 
so jih uvedle posamezne države članice kot 
pomoč, da bi mala in srednja podjetja ter 
gospodarske družbe premagale kratkoročne 
denarne težave, koristne, a bodo hkrati 
povečale stopnjo zadolženosti teh podjetij; 
zato v tem kontekstu poziva Komisijo, naj 
okrevanje olajša z davčnimi shemami, ki 
spodbujajo lastniški kapital namesto 
dolgov in nepovratna sredstva namesto 
posojil in/ali jamstev;

5. meni, da so gospodarske sheme, ki 
so jih uvedle posamezne države članice kot 
pomoč, da bi mala in srednja podjetja ter 
gospodarske družbe premagale kratkoročne 
denarne težave, koristne, a bodo hkrati 
povečale stopnjo zadolženosti teh podjetij; 
zato v tem kontekstu poziva Komisijo, naj 
okrevanje olajša z davčnimi shemami, ki 
spodbujajo nepovratna sredstva namesto 
posojil in/ali jamstev;

Or. fr

Predlog spremembe 192
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Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da so gospodarske sheme, ki 
so jih uvedle posamezne države članice kot 
pomoč, da bi mala in srednja podjetja ter 
gospodarske družbe premagale kratkoročne 
denarne težave, koristne, a bodo hkrati 
povečale stopnjo zadolženosti teh podjetij; 
zato v tem kontekstu poziva Komisijo, naj 
okrevanje olajša z davčnimi shemami, ki 
spodbujajo lastniški kapital namesto 
dolgov in nepovratna sredstva namesto 
posojil in/ali jamstev;

5. meni, da so gospodarske sheme, ki 
so jih uvedle posamezne države članice kot 
pomoč, da bi mala in srednja podjetja ter 
gospodarske družbe premagale kratkoročne 
denarne težave, koristne, a bodo hkrati 
povečale stopnjo zadolženosti teh podjetij 
in oslabile njihova gospodarstva; zato v 
tem kontekstu poziva Komisijo, naj 
okrevanje olajša z davčnimi shemami, ki 
spodbujajo lastniški kapital namesto 
dolgov in nepovratna sredstva namesto 
posojil in/ali jamstev;

Or. en

Predlog spremembe 193
Gianna Gancia

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da so gospodarske sheme, ki 
so jih uvedle posamezne države članice kot 
pomoč, da bi mala in srednja podjetja ter 
gospodarske družbe premagale kratkoročne 
denarne težave, koristne, a bodo hkrati 
povečale stopnjo zadolženosti teh podjetij; 
zato v tem kontekstu poziva Komisijo, naj 
okrevanje olajša z davčnimi shemami, ki 
spodbujajo lastniški kapital namesto 
dolgov in nepovratna sredstva namesto 
posojil in/ali jamstev;

5. meni, da so gospodarske sheme, ki 
so jih uvedle posamezne države članice kot 
pomoč, da bi mala in srednja podjetja ter 
gospodarske družbe premagale kratkoročne 
denarne težave, koristne, a bodo hkrati 
povečale stopnjo zadolženosti teh podjetij; 
zato v tem kontekstu poziva Komisijo, naj 
okrevanje olajša z davčnimi shemami, ki 
spodbujajo lastniški kapital namesto 
dolgov in skladen sistem nepovratnih 
sredstev namesto posojil in/ali jamstev;

Or. it
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Predlog spremembe 194
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da so gospodarske sheme, ki 
so jih uvedle posamezne države članice kot 
pomoč, da bi mala in srednja podjetja ter 
gospodarske družbe premagale kratkoročne 
denarne težave, koristne, a bodo hkrati 
povečale stopnjo zadolženosti teh podjetij; 
zato v tem kontekstu poziva Komisijo, naj 
okrevanje olajša z davčnimi shemami, ki 
spodbujajo lastniški kapital namesto 
dolgov in nepovratna sredstva namesto 
posojil in/ali jamstev;

5. meni, da so gospodarske sheme, ki 
so jih uvedle posamezne države članice kot 
pomoč, da bi mala in srednja podjetja ter 
zagonska podjetja in gospodarske družbe 
premagale kratkoročne denarne težave, 
koristne, a bodo hkrati povečale stopnjo 
zadolženosti teh podjetij; zato v tem 
kontekstu poziva Komisijo, naj okrevanje 
olajša z davčnimi shemami, ki spodbujajo 
lastniški kapital namesto dolgov in 
nepovratna sredstva namesto posojil in/ali 
jamstev;

Or. en

Predlog spremembe 195
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da so gospodarske sheme, ki 
so jih uvedle posamezne države članice kot 
pomoč, da bi mala in srednja podjetja ter 
gospodarske družbe premagale kratkoročne 
denarne težave, koristne, a bodo hkrati 
povečale stopnjo zadolženosti teh podjetij; 
zato v tem kontekstu poziva Komisijo, naj 
okrevanje olajša z davčnimi shemami, ki 
spodbujajo lastniški kapital namesto 
dolgov in nepovratna sredstva namesto 
posojil in/ali jamstev;

5. meni, da so gospodarske sheme, ki 
so jih uvedle posamezne države članice kot 
pomoč, da bi mala in srednja podjetja ter 
gospodarske družbe premagale kratkoročne 
denarne težave, koristne, a bodo hkrati 
povečale stopnjo zadolženosti teh podjetij; 
zato v tem kontekstu poziva Komisijo, naj 
okrevanje olajša s predlogi, ki spodbujajo 
lastniški kapital namesto dolgov in 
nepovratna sredstva namesto posojil in/ali 
jamstev;

Or. en
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Predlog spremembe 196
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas 
Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da so gospodarske sheme, ki 
so jih uvedle posamezne države članice kot 
pomoč, da bi mala in srednja podjetja ter 
gospodarske družbe premagale kratkoročne 
denarne težave, koristne, a bodo hkrati 
povečale stopnjo zadolženosti teh podjetij; 
zato v tem kontekstu poziva Komisijo, naj 
okrevanje olajša z davčnimi shemami, ki 
spodbujajo lastniški kapital namesto 
dolgov in nepovratna sredstva namesto 
posojil in/ali jamstev;

5. meni, da so gospodarske sheme, ki 
so jih uvedle posamezne države članice kot 
pomoč, da bi mala in srednja podjetja ter 
zagonska podjetja in gospodarske družbe 
premagale kratkoročne denarne težave, 
koristne, a bi lahko v nekaterih primerih 
hkrati povečale stopnjo zadolženosti teh 
podjetij; zato v tem kontekstu poziva 
Komisijo, naj poleg načrtovanih ukrepov 
okrevanje olajša z regulativno omilitvijo;

Or. en

Predlog spremembe 197
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da je zaradi posebnih 
značilnosti prehod na podnebno nevtralno 
gospodarstvo posebej primeren za ukrepe 
za okrevanje, katerih namen je hitro 
spodbuditi povpraševanje potrošnikov in 
zaposlovanje; poudarja, da dokazi kažejo, 
da zeleni trajnostni projekti ustvarijo več 
delovnih mest, višje kratkoročne donose 
na porabljen evro ter višje dolgoročne 
prihranke stroškov v primerjavi s 
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tradicionalnimi fiskalnimi spodbudami, 
saj se hitro razvijajo zaradi že dostopne 
tehnologije (na primer obnovljivi viri), 
pogosto vključujejo mala in srednja 
podjetja ter spodbujajo lokalna 
gospodarstva z močnimi zaposlitvenimi 
učinki, tako da hitro povečajo 
razpoložljivi dohodek potrošnikov (na 
primer z energetsko učinkovitostjo), in so 
manj izpostavljeni zunanjim pretresom ter 
tako prispevajo k odpornejšemu 
socialnemu in ekonomskemu okrevanju; 
poudarja, da je treba „zeleno“ opredeliti v 
skladu z EU taksonomijo, celotno 
financiranje pa mora biti usklajeno z 
načeli in ciljem omejitve dviga 
temperature na 1,5 °C iz Pariškega 
sporazuma, pri čemer je treba zagotoviti, 
da ni povzročena nikakršna bistvena 
škoda za okoljske ali socialne cilje;

Or. en

Predlog spremembe 198
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a.  meni, da bi moralo okrevanje EU 
prispevati k bolj odporni, trajnostni in 
pravični Evropi; spodbuja Komisijo, naj 
uvede dejavnosti ocenjevanja tveganja in 
podpre naložbe v mala in srednja podjetja, 
namenjene okrepitvi zmogljivosti podjetij, 
da se soočijo z nepredvidenimi dogodki in 
morebitnimi prihodnjimi krizami ter jih 
obvladajo, zgradijo odpornejša podjetja in 
zagotovijo neprekinjenost poslovanja;

Or. en

Predlog spremembe 199
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Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, Romana Jerković

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poleg tega poudarja, da bi bilo 
treba nujno pomoč v kriznih razmerah, 
kot je kriza zaradi COVID-19, zagotoviti 
samo podjetjem, ki spoštujejo veljavne 
kolektivne pogodbe, in podjetjem, ki ne 
odkupujejo svojih delnic, ne izplačujejo 
dividend delničarjem ali bonusov višjemu 
vodstvu in niso registrirana v davčnih 
oazah;

Or. en

Predlog spremembe 200
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, 
Hildegard Bentele, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy 
Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, kako pomembno je 
razumeti dinamiko med načrtom 
okrevanja, našimi podnebnimi in 
digitalnimi cilji ter učinkovito industrijsko 
strategijo;

Or. en

Predlog spremembe 201
Christian Ehler

Predlog resolucije
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Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, kako pomembno je 
razumeti dinamiko med načrtom 
okrevanja, našimi podnebnimi in 
digitalnimi cilji ter učinkovito industrijsko 
strategijo;

Or. en

Predlog spremembe 202
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

6. poziva Komisijo, naj pripravi 
strategijo za premestitev oziroma vrnitev 
industrije v Evropo z vidika njihove 
strateške pomembnosti in podnebne 
nevtralnosti, skrajšanja in diverzfikacije 
dobavnih verig ter preprečevanja 
nepotrebnih emisij toplogrednih plinov; jo 
poleg tega poziva, naj sprejme odločnejše 
stališče do plenilskih prevzemov, ki jih 
izvajajo podjetja v državni lasti in državni 
skladi, ter nelojalne svetovne konkurence, 
kot jo povzroča zanemarjanje delovnih 
standardov in zahtev glede zdravja in 
varnosti, pa tudi neupravičena državna 
pomoč v tretji državah za znižanje 
stroškov proizvodnih dejavnikov, ki ni v 
skladu s cilji Pariškega sporazuma, cilji 
trajnostnega razvoja ali prizadevanji za 
ublažitev posledic krize zaradi COVID-19; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite; podpira okrepljen na 
pravilih temelječ večstranski trgovinski 
sistem, ki mora biti usklajen s svetovnimi 
prizadevanji za ustavitev podnebnih 
sprememb in izgube biotske raznovrstnosti 
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ter preprečevati močnim mednarodnim 
akterjem, da bi zlorabili svojo tržno moč; 
poziva Komisijo, naj nadaljuje s svojo 
agendo diplomacije zelenega dogovora;

Or. en

Predlog spremembe 203
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, 
Seán Kelly, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za privabljanje 
industrije v Evropo za okrepitev in 
spodbujanje vrnitve ter diverzifikacije 
evropske industrije v strateških sektorjih, 
kot sta proizvodnja energije iz obnovljivih 
virov in farmacija, ki še niso odporni; 
poudarja pomembnost evropske industrije 
za zagotavljanje dostojnega življenjskega 
standarda evropskih državljanov ter 
doseganje rasti in okrevanja; vseeno 
priznava, da so evropska podjetja trdno 
vključena v svetovne vrednostne verige in 
da je nadaljnji dostop do globalnih 
vrednostnih verig ključen za 
konkurenčnost evropske industrije; v zvezi 
s tem poleg tega poziva Komisijo, naj se 
zavzame za odprto in na pravilih temelječe 
čezmejno trgovanje ter izboljša dostop 
evropskih podjetij do mednarodnih trgov 
in prevzame vodilno vlogo pri 
spodbujanju globalne digitalne trgovine; 
ter sprejme odločnejše stališče do 
nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
okrepiti obstoječo shemo instrumenta 
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trgovinske zaščite in po potrebi uporabiti 
orodja politike varstva konkurence zoper 
podjetja v tretjih državah; zato poziva 
Komisijo, naj nemudoma predlaga 
začasno prepoved tujih prevzemov 
evropskih podjetij v strateških sektorjih, ki 
jih izvajajo podjetja v državni lasti ali z 
vladami povezana podjetja iz tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 204
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za privabljanje 
industrije v Evropo in povečanje ter 
vrnitev industrijske proizvodnje v 
strateških sektorjih; v zvezi s tem spodbuja 
uporabo spodbud, kot je zahteva po 
nakupu višje stopnje lokalne (EU/EGP) 
proizvodnje iz sektorjev, ki prejemajo 
začasno pomoč, in uvedbo novih pogojev 
za dostop do financiranja; poleg tega 
poziva Komisijo, naj oceni izvedljivost 
ustvarjanja strateških zalog nekaterih 
ključnih proizvodov in sprejme odločnejše 
stališče do nepoštene svetovne konkurence 
in plenilskih prevzemov, ki jih neposredno 
ali posredno podpirajo države in državni 
skladi; meni, da bi morala Unija v zvezi s 
tem uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite in obenem dolgoročno 
razmisliti o vzajemnosti dostopa do trga 
ter nemudoma okrepiti okvir EU za 
pregledovanje tujih naložb; pozdravlja 
belo knjigo Komisije o tujih subvencijah;

Or. en
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Predlog spremembe 205
Nicola Danti, Katalin Cseh

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; v 
zvezi s tem poziva k znatni okrepitvi in 
hitremu sprejetju Uredbe (EU) št. 
654/2014 (uredba o izvrševanju) ter 
poudarja, da je slednja pomembno orodje 
za zaščito interesov Unije, kadar tretje 
države sprejmejo nezakonite ukrepe, ki 
škodijo evropskim podjetjem; pozdravlja 
Belo knjigo o zagotavljanju enakih 
konkurenčnih pogojev glede tujih 
subvencij in poziva Komisijo, naj pripravi 
ustrezne predloge pravnih instrumentov 
za odpravo učinkov izkrivljanja, ki se 
pojavljajo na enotnem trgu, vključno s 
postopki javnega naročanja;

Or. en

Predlog spremembe 206
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše 
stališče do nepoštene svetovne konkurence 

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za spodbujanje 
pametnega vračanja evropskih podjetij v 
strateških sektorjih, da bi zmanjšali 
odvisnost in ranljivosti strateških 
dobavnih verig in infrastruktur; meni, da 
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in plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

bi bilo lahko takšno vračanje proizvodnje 
priložnost za najbolj obrobne in manj 
industrializirane regije EU; v zvezi s tem 
poziva Komisijo, naj vzpostavi skupni 
rezervni sklad za ključne in strateške 
proizvode ter sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

Or. en

Predlog spremembe 207
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi konkretne ukrepe za 
podporo premestitve industrije v Evropo in 
vrnitev industrijske proizvodnje v 
strateških sektorjih; jo poleg tega poziva, 
naj sprejme odločnejše stališče do 
nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
poziva Svet, naj si prizadeva za napredek v 
pogajanjih o instrumentu za mednarodno 
naročanje, ki zagotavlja vzajemnost in 
vzajemne standarde; meni, da bi morala 
Unija v zvezi s tem odločneje uporabljati 
ukrepe sheme instrumenta trgovinske 
zaščite, da bi sistematično odpravila 
nepoštene dampinške in subvencijske 
prakse;

Or. en

Predlog spremembe 208
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Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v ključnih in strateških 
sektorjih; jo poleg tega poziva, naj sprejme 
odločnejše stališče do nepoštene svetovne 
konkurence in plenilskih prevzemov, ki jih 
izvajajo podjetja v državni lasti in državni 
skladi; meni, da bi morala Unija v zvezi s 
tem uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite s povečanjem carine na 
proizvode, ki se štejejo za bistvene, da bi 
dala prednost evropski proizvodnji, ter s 
spodbujanjem drugih možnih sredstev 
razen tradicionalnih instrumentov za 
podporo industrije;

Or. en

Predlog spremembe 209
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih, ki bo 
omogočila razvoj simbioze med sektorji za 
učinkovito krožno industrijo EU; poleg 
tega bo omogočila večjo razširjenost 
prehoda in zagotovila učinkovitejšo rabo 
virov ter zmanjšanje porabe na splošno; 
poleg tega poziva Komisijo, naj sprejme 
odločnejše stališče do nepoštene svetovne 
konkurence in plenilskih prevzemov, ki jih 
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izvajajo podjetja v državni lasti in državni 
skladi; meni, da bi morala Unija v zvezi s 
tem uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

Or. en

Predlog spremembe 210
Miapetra Kumpula-Natri

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; 
poudarja, kako pomembno je v prihodnje 
zagotoviti zadostno in stalno proizvodnje 
strateških dobrin v EU v kriznih 
razmerah, na primer medicinske in 
zdravstvene opreme; jo poleg tega poziva, 
naj sprejme odločnejše stališče do 
nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

Or. en

Predlog spremembe 211
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
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proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

proizvodnje v strateških sektorjih, vključno 
s končnimi proizvodi in proizvodi, ki niso 
končni; poudarja, da je Evropska unija 
zaradi industrijske odvisnosti od tretjih 
držav v šibkem položaju v primeru 
nepričakovanih razmer; jo poleg tega 
poziva, naj sprejme odločnejše stališče do 
nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

Or. en

Predlog spremembe 212
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja, ki jih neposredno ali posredno 
podpirajo države in državni skladi; meni, 
da bi morala Unija v zvezi s tem uvesti 
začasno shemo instrumenta trgovinske 
zaščite, hkrati pa bolj dolgoročno 
razmisliti o vzajemnosti dostopa do trgov;

Or. fr

Predlog spremembe 213
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite za strateške sektorje, v 
katerih se protidampinška pravila in 
orodja Svetovne trgovinske organizacije 
zaradi njihove narave ne uporabljajo;

Or. es

Predlog spremembe 214
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše 
stališče do nepoštene svetovne 
konkurence in plenilskih prevzemov, ki 
jih izvajajo podjetja v državni lasti in 
državni skladi; meni, da bi morala Unija v 
zvezi s tem uvesti začasno shemo 
instrumenta trgovinske zaščite;

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in zagotovi 
industrijsko proizvodnjo v strateških 
sektorjih, kot so zdravila in medicinski 
pripomočki, tudi s pobudo javnega 
sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 215
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Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za okrepitev 
evropske industrije v Evropi in svetu ter 
vrnitev industrijske proizvodnje v 
strateških sektorjih, ki še niso odporni ali 
nimajo vodilnega položaja v svetu, ki bo 
skladna s pravili STO; jo poleg tega 
poziva, naj sprejme odločnejše stališče do 
nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

Or. en

Predlog spremembe 216
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Nicolás 
González Casares, Romana Jerković

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite, med drugim tudi, da bi 
zagotovila enake konkurenčne pogoje na 
evropskem enotnem trgu;
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Or. en

Predlog spremembe 217
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda, Dan Nica

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo, ponovno okrepitev 
strateških evropskih trgov in vrednostnih 
verig ter vrnitev industrijske proizvodnje v 
strateških sektorjih v EU; jo poleg tega 
poziva, naj sprejme odločnejše stališče do 
nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

Or. en

Predlog spremembe 218
Gianna Gancia

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi, 
da ne bi prišlo do kršitev načel prostega 
trga; meni, da bi morala Unija v zvezi s 
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trgovinske zaščite; tem uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

Or. it

Predlog spremembe 219
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Cvetelina 
Penkova (Tsvetelina Penkova), Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje ter ključnih vrednostnih verig 
v strateških sektorjih; jo poleg tega poziva, 
naj sprejme odločnejše stališče do 
nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 
podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

Or. en

Predlog spremembe 220
Gianna Gancia

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in vrnitev industrijske 
proizvodnje v strateških sektorjih; jo poleg 
tega poziva, naj sprejme odločnejše stališče 
do nepoštene svetovne konkurence in 
plenilskih prevzemov, ki jih izvajajo 

6. poziva Komisijo, naj v načrt 
okrevanja vključi strategijo za premestitev 
industrije v Evropo in opredeli strateške 
sektorje; jo poleg tega poziva, naj sprejme 
odločnejše stališče do nepoštene svetovne 
konkurence in plenilskih prevzemov, ki jih 
izvajajo podjetja v državni lasti in državni 
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podjetja v državni lasti in državni skladi; 
meni, da bi morala Unija v zvezi s tem 
uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

skladi; meni, da bi morala Unija v zvezi s 
tem uvesti začasno shemo instrumenta 
trgovinske zaščite;

Or. it

Predlog spremembe 221
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Predlog resolucije
Odstavek 6 – točka a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(a) poziva Komisijo, naj predlaga 
ustrezen odziv za okrepitev enotnega trga, 
saj bi ta lahko okrepil evropsko industrijo; 
poleg tega poudarja, da je treba 
obravnavati morebitne socialne odzive ter 
razviti koncepte in zamisli za soočanje z 
izzivi, kot je izguba delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 222
Łukasz Kohut

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da evropska industrija 
deluje v kompleksnih, večplastnih 
globalnih dobavnih verigah, ki za 
ustrezno delovanje potrebujejo 
predvidljivo, učinkovito in pošteno 
trgovinsko okolje; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo prizadevanja za 
evropsko strateško avtonomijo prispevala 
k takšnemu mednarodnemu trgovinskemu 
okolju;
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Or. en

Predlog spremembe 223
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva države članice in Komisijo, 
naj razmislijo o vzpostavitvi sodelovalnega 
ekosistema med državami članicami, ki bi 
omogočil, da se v okviru javnih naročil 
daje prednost nacionalnim in evropski 
podjetjem, ki imajo svoj sedež, proizvodnjo 
in delovna mesta v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 224
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, kako pomembno je 
ohranjati zanesljivo oskrbo z zdravili in 
medicinsko opremo v Uniji; opozarja, da 
76,6 % glavnih aktivnih farmacevtskih 
učinkovin patentiranih proizvodov že 
izvira iz Evrope, 11,9 % iz ZDA in samo 
9 % iz Azije (vključno z Japonsko in 
Južno Korejo);

Or. en

Predlog spremembe 225
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
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Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da je evropska 
konkurenčnost odvisna predvsem od 
splošnega poslovnega okolja v EU, zato 
poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
okrepitev poslovnega okolja za mala in 
srednja podjetja ter strateško industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 226
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo in države članice, 
naj v svojih programih usposabljanja in 
izobraževanja spodbujajo podjetništvo ter 
sprejmejo ukrepe, ki spodbujajo 
ustvarjalnost in inovativnost, potrebni za 
soočanje s sedanjimi negotovimi 
razmerami;

Or. en

Predlog spremembe 227
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Predlog resolucije
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Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poziva Komisijo, naj razmisli o 
predlogih, kako zagotoviti, da bo dobavna 
veriga postala odpornejša, in naj pripravi 
načrt za zmanjšanje tveganja 
pomanjkanja zdravil, da bi obvladala 
ranljivosti in tveganja za dobavno verigo 
ključnih zdravil;

Or. en

Predlog spremembe 228
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poziva Komisijo, naj na svojem 
ozemlju ohrani močno farmacevtsko 
industrijo, ki temelji na raziskavah, saj je 
EU še vedno vodilna regija na področju 
proizvodnje aktivnih farmacevtskih 
učinkovin za patentirana zdravila;

Or. en

Predlog spremembe 229
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih ter blokirati prevzeme in 
neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi 
lahko postala še bolj odvisna od tujih sil;

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih ter blokirati prevzeme in 
neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi 
lahko postala še bolj odvisna od tujih sil; 
poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 



AM\1208889SL.docx 129/176 PE653.874v02-00

SL

izvajanje uredbe o pregledu neposrednih 
tujih naložb in zagotovi potrebno pomoč 
pri njenem izvajanju, da bi zaščitila 
dostop do strateških industrij, 
infrastrukture, ključnih omogočitvenih 
tehnologij oziroma drugih sredstev, ki so v 
interesu varnosti in kibernetske varnosti 
ter varstva konkurence na evropskem 
enotnem trgu; pozdravlja Belo knjigo o 
zagotavljanju enakih konkurenčnih 
pogojev glede tujih subvencij in poziva 
Komisijo, naj pripravi zakonodajni 
predlog za preprečitev sovražnih 
prevzemov, ki jih izvajajo podjetja iz 
tretjih držav z velikimi subvencijami 
svojih vlad, in obravnavo učinkov 
izkrivljanja na enotnem trgu; poziva k 
hitremu sprejetju Uredbe (EU) 
št. 654/2014 (uredba o izvrševanju);

Or. en

Predlog spremembe 230
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria 
Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih ter blokirati prevzeme in 
neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi 
lahko postala še bolj odvisna od tujih sil;

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi vlagati v raziskave in 
inovacije v projektih digitalizacije in 
zelenih projektih, med drugim z 
medsebojno povezanimi prometnimi, 
energetskimi, digitalnimi in vodnimi 
infrastrukturnimi omrežji, ter zaščititi 
svoje strateške sektorje z okrepitvijo 
ukrepov za pregledovanje in potrebno 
blokiranje prevzemov ter neposrednih 
tujih naložb v strateških sektorjih, zaradi 
katerih bi lahko postala še bolj odvisna od 
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nezavezniških tujih akterjev in tekmecev v 
sistemih, v katerih imajo države velik vpliv 
na trg; s tem bi zmanjšala vedenje, ki 
izkrivlja trg, kot so protekcionizem in 
selektivne, diskriminatorne koristi na 
enotnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 231
Salvatore De Meo

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih ter blokirati prevzeme in 
neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi 
lahko postala še bolj odvisna od tujih sil;

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi vlagati v raziskave in 
inovacije v projektih digitalizacije in 
zelenih projektih, med drugim z 
medsebojno povezanimi prometnimi, 
energetskimi, digitalnimi in vodnimi 
infrastrukturnimi omrežji, ter zaščititi 
svoje strateške sektorje z okrepitvijo 
ukrepov za pregledovanje in potrebno 
blokiranje prevzemov ter neposrednih 
tujih naložb v strateških sektorjih, zaradi 
katerih bi lahko postala še bolj odvisna od 
nezavezniških tujih akterjev in tekmecev v 
sistemih, v katerih imajo države velik vpliv 
na trg; s tem bi zmanjšala vedenje, ki 
izkrivlja trg, kot so protekcionizem in 
selektivne, diskriminatorne koristi na 
enotnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 232
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih ter blokirati prevzeme in 
neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi 
lahko postala še bolj odvisna od tujih sil;

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih ter blokirati prevzeme in 
neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi 
lahko postala še bolj odvisna od tujih sil; v 
zvezi s tem pozdravlja predstavitev bele 
knjige o instrumentu za tuje subvencije in 
poziva Komisijo, naj čim prej predstavi 
zakonodajni predlog;

Or. en

Predlog spremembe 233
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus 
Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih ter blokirati prevzeme in 
neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi 
lahko postala še bolj odvisna od tujih sil;

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi in po njej bolje zaščititi svoj 
trg v strateških sektorjih, zlasti z omejitvijo 
dostopa do nekaterih javnih naročil, 
uvedbo prednosti evropskih proizvodov in 
evropske certifikacije za določene 
strateške sektorje, ter blokirati prevzeme in 
neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi 
lahko postala še bolj odvisna od tujih sil;

Or. en

Predlog spremembe 234
Nicola Danti, Katalin Cseh

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
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kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih ter blokirati prevzeme in 
neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi 
lahko postala še bolj odvisna od tujih sil;

kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih ter blokirati prevzeme in 
neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi 
lahko postala še bolj odvisna od tujih sil; 
pozdravlja smernice o okviru EU za 
pregledovanje neposrednih tujih naložb in 
poziva Komisijo, naj ga brez odlašanja 
okrepi;

Or. en

Predlog spremembe 235
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih ter blokirati prevzeme in 
neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi 
lahko postala še bolj odvisna od tujih sil;

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg in podjetja v 
strateških sektorjih ter blokirati prevzeme 
in neposredne ter posredne tuje naložbe, 
da bi ohranila evropska delovna mesta ter 
strokovno znanje na vsakem posameznem 
ozemlju ter preprečila še večjo odvisnost 
od tujih sil;

Or. en

Predlog spremembe 236
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, 
Łukasz Kohut

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih ter blokirati prevzeme in 
neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi 
lahko postala še bolj odvisna od tujih sil;

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih ter blokirati prevzeme in 
neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi 
lahko postala še bolj odvisna od tujih sil; 
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obenem bi morala spodbujati energijsko 
učinkovitost in učinkovito rabo 
materialov, da bi zmanjšala odvisnost od 
uvoza in izboljšala odpornost na svetovne 
krize;

Or. en

Predlog spremembe 237
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih ter blokirati prevzeme in 
neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi 
lahko postala še bolj odvisna od tujih sil;

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg in vrednostne 
verige v strateških sektorjih, da bi dosegli 
evropsko strateško avtonomijo, podnebno 
nevtralnost in digitalizacijo, ter blokirati 
prevzeme in neposredne tuje naložbe, 
zaradi katerih bi lahko postala še bolj 
odvisna od tujih sil;

Or. en

Predlog spremembe 238
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih ter blokirati prevzeme in 
neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi 
lahko postala še bolj odvisna od tujih sil;

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih ter blokirati prevzeme in 
neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi 
lahko postala še bolj odvisna od tujih sil, 
zato je ključno, da se ustvari minimalna 
zaloga ključnih strateških proizvodov za 
Evropsko unijo;
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Or. en

Predlog spremembe 239
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih ter blokirati prevzeme in 
neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi 
lahko postala še bolj odvisna od tujih sil;

7. opozarja, da so v primerih, ko je 
vse več trgov skoncentriranih okrog le 
nekaj akterjev, ogrožene koristi kupcev, 
inovacije in učinkovitost; poziva k 
stalnemu spremljanju in nadzoru 
konkurence, da bi zaščitili dobro delujoče, 
dinamične in odprte trge, ki spodbujajo 
naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 240
Miapetra Kumpula-Natri

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih ter blokirati prevzeme in 
neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi 
lahko postala še bolj odvisna od tujih sil;

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih, kot so medicinski pripomočki, 
kibernetska varnost ter proizvodnja niklja 
in jekla, ter po potrebi blokirati prevzeme 
in neposredne tuje naložbe, zaradi katerih 
bi lahko postala še bolj odvisna od tujih sil;

Or. en

Predlog spremembe 241
Marek Paweł Balt
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih ter blokirati prevzeme in 
neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi 
lahko postala še bolj odvisna od tujih sil;

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih, zlasti za strateške kovine, kot sta 
aluminij in jeklo, ter blokirati prevzeme in 
neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi 
lahko postala še bolj odvisna od tujih sil;

Or. en

Predlog spremembe 242
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih ter blokirati prevzeme in 
neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi 
lahko postala še bolj odvisna od tujih sil;

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi in razširiti vlogo 
javnih pobud in vlaganja, zlasti v 
strateških sektorjih, ki se štejejo za preveč 
pomembne, da bi jih prepustili tržnim 
silam;

Or. en

Predlog spremembe 243
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih ter blokirati prevzeme in 

7. opozarja, da bi morala Unija v tej 
kritični fazi zaščititi svoj trg v strateških 
sektorjih, tako da bi blokirala sovražne 
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neposredne tuje naložbe, zaradi katerih bi 
lahko postala še bolj odvisna od tujih sil;

prevzeme in neposredne tuje naložbe, 
zaradi katerih bi lahko postala še bolj 
odvisna od tujih sil;

Or. fr

Predlog spremembe 244
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da bi moralo biti 
izvrševanje veljavnih trgovinskih 
sporazumov, instrumentov trgovinske 
zaščite (ITZ) in pregledov neposrednih 
tujih naložb glavno orodje za zagotovitev 
ustrezne evropske obrambe pred nelojalno 
konkurenco iz tretjih držav; v zvezi s tem 
pozdravlja belo knjigo o instrumentu za 
tuje subvencije, ki jo je objavila Komisija 
za zagotovitev enakih konkurenčnih 
pogojev na enotnem trgu; poudarja, da so 
ta štiri orodja lahko učinkovita in poleg 
tega ne izkrivljajo enotnega trga in 
konkurence v EU, zato bi morala biti 
izhodišče in imeti prednost pred drugimi 
načini za preprečevanje nelojalne 
konkurence iz tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 245
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)



AM\1208889SL.docx 137/176 PE653.874v02-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. priznava, da je politika varstva 
konkurence Unije ključni dejavnik pri 
spodbujanju konkurenčnosti EU; poziva k 
reviziji opredelitve trgov, da bi se 
omogočila realnejša in bolj dinamična 
uporaba pravil; poleg tega poudarja, da je 
treba zagotoviti ustrezno hitrost, 
preglednost in sorazmernost v upravnem 
in postopkovnem okviru postopkov EU o 
konkurenci, zlasti pri nadzoru združitev, 
ki ga izvaja EU; poudarja pomembnost 
učinkovitega programa prizanesljivosti za 
kršitve protimonopolne politike;

Or. en

Predlog spremembe 246
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo in države članice, 
naj na ozemlju EU ohranijo močno 
farmacevtsko industrijo, ki temelji na 
raziskavah, in naj v prihodnjih 
farmacevtskih in industrijskih strategijah 
obravnavajo ukrepe za zagotovitev, da 
Evropa „ostane inovativna in vodilna v 
svetu“, kot je zapisala predsednica Ursula 
von Leyen v poslanici komisarki za 
zdravje Steli Kiriakidis;

Or. en

Predlog spremembe 247
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Predlog resolucije
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Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva k hitri reformi evropske 
politike varstva konkurence, da bi 
evropskim podjetjem omogočili doseganje 
vodilnega položaja na svetovnem trgu; 
meni, da mora Unija nujno pregledati 
svojo opredelitev zadevnega trga, ki jo je 
treba analizirati na svetovni ravni, da ne 
bo več ovira za svetovno konkurenčnost 
naše industrije;

Or. en

Predlog spremembe 248
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da mora EU za 
ohranitev enakih konkurenčnih pogojev, 
neodvisnosti preskrbe s hrano in 
trajnostnih praks zagotoviti, da se 
občutljivi in bistveni sektorji ne 
uporabljajo kot pogajalski adut v 
pogajanjih o prihodnjih trgovinskih 
sporazumih;

Or. en

Predlog spremembe 249
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. poudarja, da bi bilo treba 
ohranjati in razvijati vodilni položaj 
evropske industrije v ključnih sektorjih, 
zlasti tistih, ki so se med pandemijo 
COVID-19 izkazali kot bistveni, kot sta 
zdravstveni in živilski sektor;

Or. en

Predlog spremembe 250
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli v 
korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu;

8. pozdravlja cilj vzpostavitve 
vodilnih trgov s čistimi tehnologijami in 
meni, da bi moral načrt za okrevanje 
industrije z okrepljeno tehnološko 
zmogljivostjo, diverzificiranimi globalnimi 
vrednostnimi verigami in podjetniškim 
duhom, ki bodo ustvarili novo 
ambiciozno, ustvarjalno in inovativno 
okolje za ustvarjanje in rast evropskih 
podjetij in industrijskih projektov, okrepiti 
našo strateško avtonomijo brez 
zmanjšanja zaupanja v odprtost in 
dostopnost trga ter svobodo izbire; meni, 
da je financiranje raziskav in inovacij 
osnovni pogoj za inovativne industrijske 
projekte in digitalne zmogljivosti, ter da bi 
moralo biti povezano s sedanjo revizijo 
smernic za pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa, ki jo izvaja Komisija, 
da bi spodbudili pojav vodilnih evropskih 
akterjev in/ali ekosistemov v strateških 
sektorjih industrije, vključno z energetsko 
intenzivnimi industrijami, ki jih sam trg 
ne more ustvariti in ki bi lahko konkurirali 
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v svetovnem merilu brez izkrivljanja 
konkurence v EU; poziva Komisijo, naj 
vlaga v projekte, ki prispevajo k evropski 
prepoznavnosti; poziva Komisijo, naj v 
sedanji krizi poenostavi upravne postopke, 
razširi merila za upravičenost stroškov in 
poveča financiranje;

Or. en

Predlog spremembe 251
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu;

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu, ter sodelovanje malih 
in srednjih podjetij v prihodnjih 
pomembnih projektih skupnega 
evropskega interesa; poziva Komisijo, naj 
razmisli o reviziji svojih smernic iz 
leta 2014, tako da bodo merila za 
opredelitev pomembnih projektov 
skupnega evropskega interesa vključevala 
odpornost strateških vrednostnih verig 
skupnega evropskega interesa in evropsko 
suverenost na strateških področjih; zlasti 
poziva, naj se zdravstvena vrednostna 
veriga hitro vključi v pomemben projekt 
skupnega evropskega interesa, ki zajema 
zdravstvene proizvode, ključne za 
spopadanje s sedanjo in prihodnjimi 
sanitarnimi krizami (osebna zaščitna 
oprema, medicinski pripomočki, 
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antibiotiki, cepiva itd.), ter inovativne 
zdravstvene proizvode (biotehnologija, e-
zdravje);

Or. en

Predlog spremembe 252
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu;

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev in okrepili dobro 
zasnovane dobavne verige v strateških 
sektorjih industrije, ki bi lahko konkurirali 
v svetovnem merilu; v zvezi s tem želi 
opomniti na priporočila Strateškega 
foruma za pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa glede šestih strateških 
vrednostnih verig: povezana, čista in 
avtonomna vozila; vodikove tehnologije in 
sistemi; pametno zdravje; industrijski 
internet stvari; nizkoogljična industrija 
in kibernetska varnost, ki dopolnjujejo že 
opredeljene strateške vrednostne verige za 
baterije, mikroelektroniko in 
visokozmogljivostno računalništvo;

Or. en

Predlog spremembe 253
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu;

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi bili 
popolnoma v skladu s ciljem podnebne 
nevtralnosti in evropskim zelenim 
dogovorom ter bi šli v korak s sedanjo 
revizijo smernic za pomembne projekte 
skupnega evropskega interesa, da bi 
spodbudili pojav vodilnih evropskih 
akterjev v strateških sektorjih industrije, ki 
bi lahko konkurirali v svetovnem merilu; 
poziva Komisijo, naj opredeli prednostni 
seznam za naložbe, v katerem naj 
opredeli, katere tehnologije lahko 
prispevajo k doseganju ciljev EU in jih je 
treba razširiti ter katere tehnologije bi bilo 
treba izključiti, zlasti tehnologije in 
projekte fosilnih goriv;

Or. en

Predlog spremembe 254
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu;

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije podpirati najbolj 
inovativne, trajnostne in konkurenčne 
sektorje ter pripomoči k snovanju novih 
ambicioznih visokotehnoloških evropskih 
industrijskih projektov in industrijskih 
zavezništev, ki bi šli v korak s sedanjo 
revizijo smernic za pomembne projekte 
skupnega evropskega interesa, da bi 
zagotovili njihovo skladnost s podnebnimi 
in okoljskimi cilji Unije, posebno 
upoštevanje EU taksonomije za trajnostno 
financiranje in večjo preglednost pri 
njihovem izvajanju, pri čemer bi bil 
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splošni cilj spodbuditi pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi bili trajnostni in bi lahko 
konkurirali v svetovnem merilu;

Or. en

Predlog spremembe 255
François-Xavier Bellamy

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu;

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu; zato poziva Komisijo, 
naj razmisli o reviziji svojih smernic iz 
leta 2014, da bodo merila za opredelitev 
pomembnih projektov skupnega 
evropskega interesa vključevala odpornost 
strateških vrednostnih verig skupnega 
evropskega interesa in strateško 
avtonomijo na strateških področjih;

Or. en

Predlog spremembe 256
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, 
Massimiliano Smeriglio

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe
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8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu;

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije podpirati najbolj 
inovativne in konkurenčne sektorje ter 
pripomoči k snovanju novih ambicioznih, 
trajnostnih in inovativnih evropskih 
industrijskih projektov, ki bi bili v skladu s 
prednostnimi nalogami Unije, kot je boj 
proti podnebnim spremembam, ter bi šli v 
korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi bili trajnostni in bi dvignili 
evropsko stopnjo zaposlenosti ter bi lahko 
konkurirali v svetovnem merilu;

Or. en

Predlog spremembe 257
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu;

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu; poudarja, da je treba 
določiti pregledne pogoje za vloge za 
skupne pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa, ki bi bili enotni v 
vseh državah članicah, da bi zagotovili, da 
koristijo EU kot celoti;

Or. en
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Predlog spremembe 258
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu;

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu; poziva Komisijo, naj 
nadaljuje svoje delo na področju 
vrednostnih verig in zagotovi ustrezno 
spremljanje predlaganih ukrepov za šest 
strateških vrednostnih verig, ki jih je 
opredelil Strateški forum za pomembne 
projekte skupnega evropskega interesa;

Or. en

Predlog spremembe 259
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
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svetovnem merilu; svetovnem merilu; poudarja, da so 
pomembni projekti skupnega evropskega 
interesa orodje za odpravljanje 
nedelovanja trga, ki bi ga bilo treba 
uporabljati pazljivo in na podlagi strogih 
meril, da ne bi izkrivili konkurence na 
enotnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 260
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu;

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu; meni, da se fosilni plin 
ne bi smel upoštevati kot prehodna 
energija in zato ne bi smel prejemati 
javnega denarja;

Or. en

Predlog spremembe 261
Marc Botenga, Sira Rego
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral načrt za 8. meni, da bi moral načrt za 
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okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu;

okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa;

Or. en

Predlog spremembe 262
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu;

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu in bodo prispevali k 
doseganju podnebno nevtralnega 
energetskega sistema, ki bo temeljil na 
obnovljivih virih;

Or. en

Predlog spremembe 263
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral načrt za 8. meni, da bi moral načrt za 
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okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu;

okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu; poziva Komisijo, naj 
vlaga v projekte, ki prispevajo k evropski 
prepoznavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 264
Aldo Patriciello

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu;

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za velike 
evropske projekte skupnega interesa, da bi 
spodbudili pojav vodilnih evropskih 
akterjev v strateških sektorjih industrije, ki 
bi lahko konkurirali v svetovnem merilu in 
bodo prispevali k doseganju podnebno 
nevtralnega energetskega sistema, ki bo 
temeljil na obnovljivih virih;

Or. en

Predlog spremembe 265
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu;

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu in prispevali k 
doseganju podnebne nevtralnosti ter 
digitalnega vodstva;

Or. en

Predlog spremembe 266
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav vodilnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu;

8. meni, da bi moral načrt za 
okrevanje industrije pripomoči k snovanju 
novih ambicioznih in inovativnih 
evropskih industrijskih projektov, ki bi šli 
v korak s sedanjo revizijo smernic za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa, da bi spodbudili pojav uspešnih 
evropskih akterjev v strateških sektorjih 
industrije, ki bi lahko konkurirali v 
svetovnem merilu;

Or. fr

Predlog spremembe 267
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro 
Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Predlog resolucije
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Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. izraža zaskrbljenost zaradi zamud 
pri izvajanju energetskih projektov, ki so 
nastale zaradi prekinitve dobavnih verig 
in preusmeritve naložbenih sredstev v 
doseganje takojšnjih ciljev, povezanih z 
bojem proti pandemiji in blažitvijo 
najhujših socialno-ekonomskih posledic, 
in ki bi lahko negativno vplivale na 
doseganje ciljev podnebne in energetske 
politike EU; meni, da trenutne razmere 
dokazujejo, da bi Evropa pri načrtovanju 
okrevanja po krizi morala okrepiti 
odpornost svojega gospodarstva in 
dobavnih verig na zunanje pretrese in 
tehnološko suverenost v strateških 
sektorjih; zato poziva, naj se vetrne in 
sončne tehnologije ter tehnologije 
shranjevanja energije priznajo kot 
strateške vrednostne verige ter naj se 
pripravijo ukrepi in spodbude za njihov 
razvoj v Evropi, vključno z vračanjem 
proizvodnje, naj se zlasti vključijo v delo 
Foruma na visoki ravni za pomembne 
projekte skupnega evropskega interesa, 
naj se podpre vloga lokalne vsebine v 
dobavno verigo obnovljivih virov energije 
ter v zakonodaji o slednjih, prouči 
izvedljivost začetka ustreznih pomembnih 
projektov skupnega evropskega interesa v 
teh sektorjih, sprejme regulativni okvir za 
državno pomoč, da bi spodbudili javno 
podporo zanje, in zagotovijo enaki 
konkurenčni pogoji za proizvajalce iz EU 
in izven nje;

Or. en

Predlog spremembe 268
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Predlog resolucije
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Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. pozdravlja nova industrijska 
zavezništva, ki jih je sklenila Komisija in 
ki so dokazala svojo potencialno dodano 
vrednost za konkurenčnost EU; poziva 
Komisijo, naj sklene več novih zavezništev 
v sektorjih vesolja, letalstva, zdravstva, 
ključnih surovin, energije iz obnovljivih 
virov, medicinske opreme, medicinske 
osebne zaščitne opreme in ključne 
farmacevtske proizvodnje, da bi zmanjšala 
odvisnost EU od uvoza iz tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 269
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo k nadaljnjemu 
izboljšanju ukrepov za preprečevanje 
neravnovesij v evropskih industrijskih 
dobavnih verigah in oceni prekinitve v 
čezmejnih vrednostnih verigah, kjer so 
nepoštene trgovinske prakse ogrozile 
nekatere njihove povezave;

Or. en

Predlog spremembe 270
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. spodbuja Komisijo, naj dodatno 
podpre šest strateških vrednostnih verig za 
EU, ki jih je opredelil Evropski strateški 
forum za pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa, in priporoča, naj se 
poveča financiranje raziskav, razvoja in 
inovacij za podnebne politike v teh 
sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 271
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja pomembnost tehnologij 
aditivne proizvodnje za zapolnjevanje 
vrzeli v dobavnih verigah z nadomestitvijo 
ključnih delov iz svetovnih virov z lokalno 
proizvedenimi deli in poziva Komisijo, naj 
jim nameni potrebna finančna sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 272
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj zagotovi 
učinkovitost predlaganih zavezniških 
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struktur z določitvijo minimalnih meril in 
elementov za določanje njihovih ciljev, 
redno spremljanje ter ocenjevanje;

Or. en

Predlog spremembe 273
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. opozarja, da bo evropska 
podnebna in energetska politika za svoje 
strateške tehnologije, vključno z vetrnimi 
in sončnimi tehnologijami ter 
tehnologijami shranjevanja energije, 
potrebovala velike količine kovin in 
mineralov; izraža zaskrbljenost, ker je 
Evropa pri dobavi teh kovin in mineralov 
zelo odvisna od drugih svetovnih območij 
in postopno izgublja svoj svetovni delež 
tudi pri materialih, za katere ima 
industrijsko zmogljivost; poudarja, da 
evropske avtonomije v strateških sektorjih 
ni mogoče doseči brez konkurenčnega in 
trajnostnega evropskega ekosistema za 
osnovne, dragocene in ključne materiale 
iz primarnih in sekundarnih virov; v zvezi 
s tem opozarja na pomembnost akcijskega 
načrta za krožno gospodarstvo in 
poudarja, da mora Evropa okrepiti svoje 
zmogljivosti v vseh fazah vrednostne 
verige surovin: rudarjenju, recikliranju, 
taljenju, rafiniranju in preoblikovanju;

Or. en

Predlog spremembe 274
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
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Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. meni, da so inovacije glavno 
gonilo gospodarskega okrevanja in rasti; 
poudarja, da je financiranje raziskav in 
inovacij ključno v tej fazi okrevanja; 
poziva Komisijo, naj spodbuja 
vseevropsko združevanje sredstev za 
raziskave in inovacije, okrepi podjetniški 
duh in ustvari novo ambiciozno, 
ustvarjalno in inovativno okolje za 
evropska podjetja in industrijske projekte;

Or. en

Predlog spremembe 275
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 8 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8c. pozdravlja napoved akcijskega 
načrta in zavezništva za ključne surovine, 
predviden v okviru industrijske strategije; 
meni, da področje zavezništva ne bi smelo 
biti omejeno na ključne surovine, temveč 
bi moralo biti usmerjeno v razvoj 
povezanega ekosistema za vrsto 
materialov, kovin in mineralov, potrebnih 
za energetski prehod;

Or. en
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Predlog spremembe 276
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, 
Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 8 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8c. pozdravlja pobudo Komisije za 
industrijski forum; poziva Komisijo, naj 
zagotovi stalen dialog ter učinkovito in 
popolnoma pregledno upravljanje, s 
katerim se bo nadzorovalo izvajanje in 
spodbujale sinergije med predpisi, 
instrumenti ter zasebnimi financiranjem;

Or. en

Predlog spremembe 277
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro 
Fiocchi, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 8 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8d. opozarja, da evropska vrednostna 
veriga surovin in energetsko intenzivne 
industrije izpolnjujejo najvišje okoljske in 
socialne standarde ter da jih politika 
razogljičenja sili k ogromnim 
prizadevanjem za industrijsko 
elektrifikacijo in uplinjanje; v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti enake 
konkurenčne pogoje in pravično 
trgovanje, zlasti v času pandemične krize, 
ko so evropska podjetja najšibkejša, 
okrevajoča neevropska gospodarstva pa 
imajo dobre razloge, da ustvarijo presežno 
ponudbo na svetovnem trgu ali strateške 
zaloge; je posebej zaskrbljen, ker se je s 
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pandemijo COVID-19 še poslabšal že tako 
težaven položaj evropske jeklarske 
industrije; obžaluje, da globalni forum o 
presežni jeklarski zmogljivosti ni uspešno 
rešil težave svetovne presežne zmogljivosti 
in subvencioniranega izvoza, ter poziva 
Komisijo, naj razmisli o uporabi 
instrumentov trgovinske zaščite, kjer so 
potrebni;

Or. en

Predlog spremembe 278
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bi moral biti steber prve 
faze okrevanja industrije EU po pandemiji 
COVID-19 sklad za okrevanje (v 
nadaljnjem besedilu: sklad); poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da se bo sklad 
začel hitro izvajati in da:

9. poziva k učinkoviti preddobavi 
750 milijard EUR iz evropskega 
instrumenta za okrevanje; meni, da to ne 
zadošča za popolno okrevanje in 
preobrazbo evropskega gospodarstva; 
poudarja, da bo vlaganje v okrevanje 
imelo dolgoročne koristi samo, kolikor 
bodo naložbe namenjene okoljski in 
socialni odpornosti; zahteva, da je 
Parlament vključen v oblikovanje, 
sprejetje in izvajanje sklada za okrevanje 
ter da je v središču postopka odločanja, da 
se zagotovi demokratična odgovornost; 
poziva Komisijo, naj poskrbi za to, da se 
bo sklad začel hitro izvajati in da:

Or. en

Predlog spremembe 279
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 9 – uvodni del
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bi moral biti steber prve 
faze okrevanja industrije EU po pandemiji 
COVID-19 sklad za okrevanje (v 
nadaljnjem besedilu: sklad); poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da se bo sklad 
začel hitro izvajati in da:

9. pozdravlja predstavitev evropskega 
instrumenta za okrevanje kot stebra za 
okrevanje EU po pandemiji COVID-19; 
priznava, da je treba podpreti zeleno in 
odporno okrevanje; poziva Komisijo, naj 
poskrbi za to, da se bo sklad začel hitro 
izvajati in da:

Or. en

Predlog spremembe 280
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka a

Predlog resolucije Predlog spremembe

a. bo imel zadostno finančno 
zmogljivost za povrnitev škode, ki jo je 
evropska industrija utrpela kot posledica 
krize zaradi COVID-19;

a. bo imel zadostno finančno 
zmogljivost za povrnitev škode, ki jo je 
evropska industrija utrpela kot posledica 
krize zaradi COVID-19, ublažitev 
pomanjkanja kratkoročnih obratnih 
sredstev in spodbuditev srednje- in 
dolgoročnih kapitalskih naložb za 
podporo prehoda na zeleno gospodarstvo 
ter spodbuditev digitalne preobrazbe;

Or. en

Predlog spremembe 281
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka a

Predlog resolucije Predlog spremembe

a. bo imel zadostno finančno 
zmogljivost za povrnitev škode, ki jo je 
evropska industrija utrpela kot posledica 

a. bo imel zadostno finančno 
zmogljivost za povrnitev škode, ki jo je 
evropska industrija utrpela kot posledica 
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krize zaradi COVID-19; krize zaradi COVID-19, ter spodbuditev 
njene ekološke in trajnostne digitalne 
preobrazbe;

Or. en

Predlog spremembe 282
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka a

Predlog resolucije Predlog spremembe

a. bo imel zadostno finančno 
zmogljivost za povrnitev škode, ki jo je 
evropska industrija utrpela kot posledica 
krize zaradi COVID-19;

a. bo imel zadostno finančno 
zmogljivost;

Or. fr

Predlog spremembe 283
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka a

Predlog resolucije Predlog spremembe

a. bo imel zadostno finančno 
zmogljivost za povrnitev škode, ki jo je 
evropska industrija utrpela kot posledica 
krize zaradi COVID-19;

a. bo imel zadostno finančno 
zmogljivost za povrnitev škode, ki jo je 
evropska industrija utrpela kot posledica 
krize zaradi COVID-19, ter spodbuditev 
njene digitalne in ekološke preobrazbe;

Or. en

Predlog spremembe 284
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
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François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka a

Predlog resolucije Predlog spremembe

a. bo imel zadostno finančno 
zmogljivost za povrnitev škode, ki jo je 
evropska industrija utrpela kot posledica 
krize zaradi COVID-19;

a. bo začasen in usmerjen ter bo imel 
zadostno finančno zmogljivost, da bo 
pomagal povrniti škodo, ki jo je evropska 
industrija utrpela kot posledica krize zaradi 
COVID-19;

Or. en

Predlog spremembe 285
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka (a a) (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

aa. bo vključeval socialne in okoljske 
pogoje in zahtevo po dokazilih o 
podnebni, okoljski (vključno z biotsko 
raznovrstnostjo) in socialni trajnostnosti, 
da bi se zmanjšali škodljivi učinki in 
povečale koristi za podnebje, okolje in 
socialno razsežnost;

Or. en

Predlog spremembe 286
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka (a a) (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

aa. bo imel določene cilje za naložbe v 
okoljsko in socialno odpornost ter prehod 
na industrijske temelje, ki so visoko 
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energijsko učinkoviti, gospodarni z viri, v 
celoti temeljijo na obnovljivih virih, so 
podnebno nevtralni, nestrupeni in 
trajnostno digitalizirani;

Or. en

Predlog spremembe 287
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka (a a) (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

aa. bo posebej osredotočen na mala in 
srednja podjetja, ki jih je kriza zaradi 
COVID-19 najbolj prizadela, in bo podprl 
njihov dostop do finančnih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 288
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

b. ga bo, če bo to mogoče, Komisija 
upravljala neposredno prek evropskih 
programov, da se prepreči nadaljnje 
izkrivljanje enotnega trga;

b. ga bo, če bo to mogoče, upravljala 
Komisija in se bodo sredstva prednostno 
dodeljevala na podlagi lokalnih in 
nacionalnih projektov in vlog, ki 
izpolnjujejo merila za dodelitev sredstev 
sklada, da se prepreči nadaljnje izkrivljanje 
notranjega trga;

Or. en
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Predlog spremembe 289
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

b. ga bo, če bo to mogoče, Komisija 
upravljala neposredno prek evropskih 
programov, da se prepreči nadaljnje 
izkrivljanje enotnega trga;

b. ga bo, če bo to mogoče, Komisija 
upravljala neposredno prek evropskih 
programov, da se kar najbolj okrepita 
preglednost in parlamentarni nadzor ter 
preprečijo notranje in zunanje izkrivljanje 
enotnega trga ter motnje na njem;

Or. en

Predlog spremembe 290
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

b. ga bo, če bo to mogoče, Komisija 
upravljala neposredno prek evropskih 
programov, da se prepreči nadaljnje 
izkrivljanje enotnega trga;

b. ga bo, če bo to mogoče, Komisija 
upravljala neposredno prek evropskih 
programov, da bo napredek bolj usklajen, 
da bo imel večji vpliv na svetovnem trgu 
in da se prepreči tveganje izkrivljanja 
enotnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 291
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka b
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Predlog resolucije Predlog spremembe

b. ga bo, če bo to mogoče, Komisija 
upravljala neposredno prek evropskih 
programov, da se prepreči nadaljnje 
izkrivljanje enotnega trga;

b. ga bo, če bo to mogoče, Komisija 
upravljala neposredno prek evropskih 
programov, da se prepreči nadaljnje 
izkrivljanje enotnega trga ter da se 
evropskim državljanom omogoči jasnejše 
dojemanje vloge Unije v tej fazi;

Or. en

Predlog spremembe 292
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

b. ga bo, če bo to mogoče, Komisija 
upravljala neposredno prek evropskih 
programov, da se prepreči nadaljnje 
izkrivljanje enotnega trga;

b. bo skladen z načelom 
subsidiarnosti, pri čemer bo Komisija 
ukrepala prek obstoječih in novih 
evropskih programov, da se prepreči 
nadaljnje izkrivljanje enotnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 293
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

b. ga bo, če bo to mogoče, Komisija 
upravljala neposredno prek evropskih 
programov, da se prepreči nadaljnje 
izkrivljanje enotnega trga;

b. ga bo, če bo to mogoče, Komisija 
upravljala neposredno prek evropskih 
programov, po možnosti v obliki 
nepovratnih sredstev, da se prepreči 
nadaljnje izkrivljanje enotnega trga;
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Or. en

Predlog spremembe 294
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

b. ga bo, če bo to mogoče, Komisija 
upravljala neposredno prek evropskih 
programov, da se prepreči nadaljnje 
izkrivljanje enotnega trga;

b. ga bo, če bo to mogoče, Komisija 
upravljala neposredno prek evropskih 
programov in s pomočjo nepovratnih 
sredstev, da se prepreči nadaljnje 
izkrivljanje enotnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 295
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka b a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ba. upošteva posebnosti držav članic, 
ki jih je kriza različno prizadela;

Or. en

Predlog spremembe 296
Clara Ponsatí Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka c

Predlog resolucije Predlog spremembe

c. bo finančno pomoč razporejal med 
različne sektorje industrije glede na nastalo 
škodo, izzive, s katerimi se spopadajo, in 

c. bo finančno pomoč razporejal med 
različne sektorje industrije glede na nastalo 
škodo, izzive, s katerimi se spopadajo, in 
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znesek nacionalne finančne podpore, ki so 
jo že prejeli prek nacionalnih shem 
pomoči;

znesek nacionalne finančne podpore, ki so 
jo že prejeli prek nacionalnih shem 
pomoči, pri čemer bodo ustvarjene 
spodbude nadzorovane, da bi se preprečilo 
strateško napačno vlaganje držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 297
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka c

Predlog resolucije Predlog spremembe

c. bo finančno pomoč razporejal med 
različne sektorje industrije glede na nastalo 
škodo, izzive, s katerimi se spopadajo, in 
znesek nacionalne finančne podpore, ki so 
jo že prejeli prek nacionalnih shem 
pomoči;

c. bo finančno pomoč razporejal med 
različne ekosisteme industrije glede na 
nastalo škodo, izzive, s katerimi se 
spopadajo, in znesek nacionalne finančne 
podpore, ki so jo že prejeli prek 
nacionalnih shem pomoči, ter ob 
upoštevanju strukturnih medsebojnih 
odvisnosti različnih vrednostnih verig;

Or. en

Predlog spremembe 298
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka c

Predlog resolucije Predlog spremembe

c. bo finančno pomoč razporejal med 
različne sektorje industrije glede na nastalo 
škodo, izzive, s katerimi se spopadajo, in 
znesek nacionalne finančne podpore, ki so 
jo že prejeli prek nacionalnih shem 
pomoči;

c. bo finančno pomoč razporejal med 
različne sektorje industrije glede na nastalo 
škodo in njene posledice v prihodnjih 
letih, izzive, s katerimi se spopadajo, in 
znesek nacionalne finančne podpore, ki so 
jo že prejeli prek nacionalnih shem 
pomoči;



AM\1208889SL.docx 165/176 PE653.874v02-00

SL

Or. es

Predlog spremembe 299
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka c

Predlog resolucije Predlog spremembe

c. bo finančno pomoč razporejal med 
različne sektorje industrije glede na nastalo 
škodo, izzive, s katerimi se spopadajo, in 
znesek nacionalne finančne podpore, ki so 
jo že prejeli prek nacionalnih shem 
pomoči;

c. bo finančno pomoč razporejal med 
različne sektorje industrije, vključno z 
mikropodjetji ter malimi in srednjimi 
podjetji, glede na nastalo škodo, izzive, s 
katerimi se spopadajo, in znesek 
nacionalne finančne podpore, ki so jo že 
prejeli prek nacionalnih shem pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 300
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, 
Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka c

Predlog resolucije Predlog spremembe

c. bo finančno pomoč razporejal med 
različne sektorje industrije glede na 
nastalo škodo, izzive, s katerimi se 
spopadajo, in znesek nacionalne finančne 
podpore, ki so jo že prejeli prek 
nacionalnih shem pomoči;

c. bo pogojen z merili, s katerimi se 
bo zagotovilo, da se sredstva ne uporabijo 
za odplačilo starih dolgov ali vzdrževanje 
zastarele tehnologije in da so podprta 
podjetja, ki prispevajo k dolgoročni rasti 
ter imajo velik potencial za oživitev 
gospodarstva;

Or. en
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Predlog spremembe 301
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka c

Predlog resolucije Predlog spremembe

c. bo finančno pomoč razporejal med 
različne sektorje industrije glede na nastalo 
škodo, izzive, s katerimi se spopadajo, in 
znesek nacionalne finančne podpore, ki so 
jo že prejeli prek nacionalnih shem 
pomoči;

c. bo finančno pomoč razporejal med 
različne sektorje industrije glede na nastalo 
škodo, socialni učinek, izzive, s katerimi 
se spopadajo, in znesek nacionalne 
finančne podpore, ki so jo že prejeli prek 
nacionalnih shem pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 302
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka c

Predlog resolucije Predlog spremembe

c. bo finančno pomoč razporejal med 
različne sektorje industrije glede na nastalo 
škodo, izzive, s katerimi se spopadajo, in 
znesek nacionalne finančne podpore, ki so 
jo že prejeli prek nacionalnih shem 
pomoči;

c. bo finančno pomoč razporejal med 
različne države in sektorje industrije glede 
na nastalo škodo, izzive, s katerimi se 
spopadajo, in znesek nacionalne finančne 
podpore, ki so jo že prejeli prek 
nacionalnih shem pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 303
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka c a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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ca. bo upošteval izkušnje, pridobljene 
pri prejšnjih programih javne podpore v 
odziv na finančno in gospodarsko krizo v 
letih 2008/2009, in njihov vpliv na 
odpornost ter dolgoročno gospodarsko in 
socialno okrevanje; bo ustrezno usmeril 
izdatke za okrevanje v podnebju prijazne 
sektorje z velikimi multiplikacijskimi 
učinki, ki bodo prispevali k prihodnji 
gospodarski odpornosti EU;

Or. en

Predlog spremembe 304
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka c a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ca. bo morala Komisija proučiti 
možnost pomoči strateškim sektorjem 
industrije z začasnimi mehanizmi, ki bodo 
podpirali prenovo voznega parka v okviru 
zelene in digitalne preobrazbe (pomorski, 
kopenski in zračni promet);

Or. es

Predlog spremembe 305
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka d

Predlog resolucije Predlog spremembe

d. bo podpiral nacionalne davčne 
sheme, ki spodbujajo kapitalske naložbe 
zasebnega sektorja in gospodarskim 

črtano
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družbam omogočajo, da del posojil, ki jih 
zagotavlja sklad, pretvorijo v lastniški 
kapital;

Or. en

Predlog spremembe 306
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka d

Predlog resolucije Predlog spremembe

d. bo podpiral nacionalne davčne 
sheme, ki spodbujajo kapitalske naložbe 
zasebnega sektorja in gospodarskim 
družbam omogočajo, da del posojil, ki jih 
zagotavlja sklad, pretvorijo v lastniški 
kapital;

d. bo podpiral nacionalne davčne 
sheme, ki spodbujajo kapitalske naložbe 
zasebnega sektorja in konkretne 
industrijske projekte;

Or. en

Predlog spremembe 307
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 9 - točka d a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

da. bo dajal prednost neposrednim 
javnim naložbam v bistvene sektorje ter 
podjetja v javni lasti;

Or. en

Predlog spremembe 308
Grzegorz Tobiszowski
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v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

e. bo dajal prednost gospodarskim 
družbam ter malim in srednjim podjetjem, 
ki se v poslovnih načrtih osredotočajo na 
digitalno in okoljsko preobrazbo;

e. bo dajal prednost gospodarskim 
družbam ter malim in srednjim podjetjem, 
ki se v dolgoročnih poslovnih načrtih 
osredotočajo na digitalno in okoljsko 
preobrazbo, hkrati pa ne bo diskriminiral 
podjetij v izrednih razmerah, ki na takšne 
naložbe trenutno niso pripravljena in so 
osredotočena na naložbe, ki so bolj nujne 
v kriznih razmerah;

Or. en

Predlog spremembe 309
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

e. bo dajal prednost gospodarskim 
družbam ter malim in srednjim podjetjem, 
ki se v poslovnih načrtih osredotočajo na 
digitalno in okoljsko preobrazbo;

e. bo dajal prednost gospodarskim 
družbam ter malim in srednjim podjetjem s 
poslovnimi načrti za ključne inovacije in 
tehnologije, vključno s spodbujanjem 
digitalne in okoljske preobrazbe, ki 
pomagajo izboljšati odpornost naših 
dobavnih verig in zmanjšati odvisnost z 
vračanjem proizvodnje, diverzifikacijo in 
krepitvijo;

Or. en
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Predlog spremembe 310
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

e. bo dajal prednost gospodarskim 
družbam ter malim in srednjim podjetjem, 
ki se v poslovnih načrtih osredotočajo na 
digitalno in okoljsko preobrazbo;

e. bo dodelil namenska sredstva 
malim in srednjim ter zagonskim 
podjetjem, ki se v svojih dejavnostih in 
poslovnih načrtih osredotočajo na digitalno 
in ekološko preobrazbo, zlasti krepitev 
krožnosti, gospodarnosti z viri, energijske 
učinkovitosti in prihrankov ter prehoda 
na obnovljive vire;

Or. en

Predlog spremembe 311
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

e. bo dajal prednost gospodarskim 
družbam ter malim in srednjim podjetjem, 
ki se v poslovnih načrtih osredotočajo na 
digitalno in okoljsko preobrazbo;

e. bo dajal prednost gospodarskim 
družbam ter malim in srednjim podjetjem, 
ki se v poslovnih načrtih osredotočajo na 
digitalno in okoljsko preobrazbo ali so 
nujna za strateško avtonomijo Unije v 
ključnih sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 312
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka e
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Predlog resolucije Predlog spremembe

e. bo dajal prednost gospodarskim 
družbam ter malim in srednjim podjetjem, 
ki se v poslovnih načrtih osredotočajo na 
digitalno in okoljsko preobrazbo;

e. bo dajal prednost gospodarskim 
družbam ter mikro, malim in srednjim 
podjetjem, ki najbolj potrebujejo finančno 
podporo po negativnih gospodarskih 
posledicah pandemije;

Or. en

Predlog spremembe 313
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

e. bo dajal prednost gospodarskim 
družbam ter malim in srednjim podjetjem, 
ki se v poslovnih načrtih osredotočajo na 
digitalno in okoljsko preobrazbo;

e. bo predvidel namensko 
financiranje malih in srednjih podjetij, ki 
se v poslovnih načrtih osredotočajo na 
ekološko in trajnostno digitalno 
preobrazbo ter krožnost gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 314
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

e. bo dajal prednost gospodarskim 
družbam ter malim in srednjim podjetjem, 
ki se v poslovnih načrtih osredotočajo na 
digitalno in okoljsko preobrazbo;

e. bo dajal prednost gospodarskim 
družbam ter malim in srednjim podjetjem, 
ki se osredotočajo na digitalno in okoljsko 
preobrazbo;

Or. fr

Predlog spremembe 315
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Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka e a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ea. bo dajal prednost podjetjem, ki se 
zavežejo preglednosti, in sicer javnemu 
poročanju po državah, imajo uvedene 
sisteme za sodelovanje delavcev v zadevah 
podjetja in spoštujejo svoje obveznosti 
nefinančnega poročanja;

Or. en

Predlog spremembe 316
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka e a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

ea. bo pogojil financiranje velikih 
gospodarskih družb z obstojem 
verodostojnih načrtov za prehod na 
poslovni model z ničelnimi emisijami 
toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 317
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka f

Predlog resolucije Predlog spremembe
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f. bo okrepil program jamstev EIB ter 
poskrbel, da bo ta dopolnjeval nacionalne 
programe, da se njihov učinek okrepi in se 
nacionalne sheme postopno nadomestijo;

f. bo okrepil program jamstev EIB ter 
poskrbel, da bo ta dopolnjeval nacionalne 
programe, da se njihov učinek okrepi;

Or. en

Predlog spremembe 318
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka f

Predlog resolucije Predlog spremembe

f. bo okrepil program jamstev EIB ter 
poskrbel, da bo ta dopolnjeval nacionalne 
programe, da se njihov učinek okrepi in se 
nacionalne sheme postopno nadomestijo;

f. bo okrepil program jamstev EIB ter 
poskrbel, da bo ta dopolnjeval nacionalne 
programe, da se njihov učinek v praksi 
okrepi;

Or. en

Predlog spremembe 319
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka f

Predlog resolucije Predlog spremembe

f. bo okrepil program jamstev EIB ter 
poskrbel, da bo ta dopolnjeval nacionalne 
programe, da se njihov učinek okrepi in se 
nacionalne sheme postopno nadomestijo;

f. bo okrepil program jamstev EIB ter 
poskrbel, da bo ta dopolnjeval nacionalne 
programe, tako da bodo dragocen dodatek 
na področjih, na katerih bodo nacionalne 
sheme še vedno potrebne;

Or. en

Predlog spremembe 320
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
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Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Massimiliano Smeriglio, Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka f a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

fa. bo prispeval k naložbam v 
evropske sisteme izobraževanja in 
usposabljanja, da bi v celoti izkoristili 
potencial izobraževanja za trajnostnost in 
konkurenčnost evropske industrije;

Or. en

Predlog spremembe 321
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka f a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

fa. bo ublažil vsakršne učinke 
izkrivljanja različnih politik državne 
pomoči v različnih državah članicah in 
prispeval k ustvarjanju enakih 
konkurenčnih pogojev na notranjem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 322
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, 
Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka f a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

fa. bo usmeril sredstva v podnebju 
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prijazne sektorje z velikimi 
multiplikacijskimi učinki, ki bodo 
prispevali k prihodnji gospodarski 
odpornosti EU;

Or. en

Predlog spremembe 323
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 9 – točka f a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

fa. ne posega v cilje Unije pri 
izvajanju njenih politik prek večletnega 
finančnega okvira;

Or. fr
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fb. upošteva vse proizvodne verige in 
ekosisteme;

Or. fr
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9a. poziva Komisijo, naj razmisli o 
uvedbi novega modela upravljanja za 
ugotavljanje, spreminjanje ali postopno 
odpravljanje ukrepov politične in 
finančne podpore za industrijske 
ekosisteme; poudarja, da bi takšna 
struktura upravljanja morala ohraniti 
pristop od spodaj navzgor z vključitvijo 
industrije, kot je pokazalo delo 
Strateškega foruma za strateške 
vrednostne verige; poudarja, da bi model 
upravljanja vseeno moral vključevati GD 
za konkurenco, da bi zagotovili udeležbo 
držav članic in politično odgovornost; v 
zvezi s tem pozdravlja pobudo Komisije za 
industrijski forum; poziva Komisijo, naj 
zagotovi stalen dialog ter učinkovit in 
popolnoma pregleden pristop upravljanja, 
s katerim se nadzira izvajanje in 
spodbujajo sinergije med predpisi, 
instrumenti ter zasebnim financiranjem;

Or. en


