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Predlog spremembe 326
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Pierre Karleskind, Bernard Guetta, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane 
Bijoux, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja, da je treba podpirati 
trajnostno in pravično okrevanje po krizi 
zaradi COVID-19, da se rast v EU okrepi s 
povečanjem naložb v digitalni in zeleni 
prehod; poziva Komisijo, naj podpre 
ambiciozen sklad za okrevanje, ki bo del 
okrepljenega večletnega finančnega okvira 
in bo vključen v sklep o virih lastnih 
sredstev, ter si prizadeva za usklajevanje 
fiskalne politike, da se okrepi evropski 
fiskalni okvir; meni, da bi moral sklad po 
vrhuncu pandemije postati trajen sklad za 
obnovo, ki bi spodbujal digitalni in zeleni 
industrijski prehod;

10. opozarja, da je treba podpirati 
trajnostno in pravično okrevanje po krizi 
zaradi COVID-19, da se rast in 
neodvisnost v EU okrepita s povečanjem 
naložb v digitalni in zeleni prehod; poziva 
Komisijo, naj podpre ambiciozen sklad za 
okrevanje, ki bo del okrepljenega 
večletnega finančnega okvira, ter si 
prizadeva za usklajevanje fiskalne politike, 
da se okrepi evropski fiskalni okvir; v zvezi 
s tem poudarja stališče Evropskega 
parlamenta glede reforme sistema virov 
lastnih sredstev EU, vključno z uvedbo 
novih virov sredstev, ki so bolje usklajeni 
z glavnimi prednostnimi nalogami politike 
EU in spodbujajo napredek v zvezi z 
njimi, kot so obdavčitev digitalnih storitev, 
davek na finančne transakcije, prihodki iz 
vzpostavitve skupne konsolidirane osnove 
za davek od dohodkov pravnih oseb, 
prihodki iz sistema trgovanja z emisijami, 
prispevek iz naslova odpadne plastične 
embalaže in mehanizem za ogljično 
prilagoditev na mejah; meni, da bi moral 
sklad po vrhuncu pandemije postati trajen 
sklad za obnovo, ki bi spodbujal digitalni 
in zeleni industrijski prehod;

Or. en

Predlog spremembe 327
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja, da je treba podpirati 
trajnostno in pravično okrevanje po krizi 
zaradi COVID-19, da se rast v EU okrepi s 
povečanjem naložb v digitalni in zeleni 
prehod; poziva Komisijo, naj podpre 
ambiciozen sklad za okrevanje, ki bo del 
okrepljenega večletnega finančnega 
okvira in bo vključen v sklep o virih 
lastnih sredstev, ter si prizadeva za 
usklajevanje fiskalne politike, da se okrepi 
evropski fiskalni okvir; meni, da bi moral 
sklad po vrhuncu pandemije postati trajen 
sklad za obnovo, ki bi spodbujal digitalni 
in zeleni industrijski prehod;

10. opozarja, da je treba podpirati 
trajnostno in pravično okrevanje po krizi 
zaradi COVID-19, da se rast v EU okrepi s 
povečanjem naložb v digitalni in zeleni 
prehod; meni, da bi morali sestavni deli 
instrumenta Next Generation EU po 
vrhuncu pandemije postati trajen sklad za 
obnovo, ki bi spodbujal digitalni in zeleni 
industrijski prehod;

Or. en

Predlog spremembe 328
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja, da je treba podpirati 
trajnostno in pravično okrevanje po krizi 
zaradi COVID-19, da se rast v EU okrepi s 
povečanjem naložb v digitalni in zeleni 
prehod; poziva Komisijo, naj podpre 
ambiciozen sklad za okrevanje, ki bo del 
okrepljenega večletnega finančnega okvira 
in bo vključen v sklep o virih lastnih 
sredstev, ter si prizadeva za usklajevanje 
fiskalne politike, da se okrepi evropski 
fiskalni okvir; meni, da bi moral sklad po 
vrhuncu pandemije postati trajen sklad za 
obnovo, ki bi spodbujal digitalni in zeleni 
industrijski prehod;

10. opozarja, da je treba podpirati 
trajnostno in pravično okrevanje, digitalni 
in zeleni prehod, blaginjo državljanov in 
pravice potrošnikov ter potrebe podjetij, 
vključno z malimi in srednjimi podjetji, 
mikropodjetji in zagonskimi podjetji, po 
krizi zaradi COVID-19, da se rast v EU 
okrepi s povečanjem naložb v digitalni in 
zeleni prehod; poziva Komisijo, naj podpre 
ambiciozen sklad za okrevanje, ki bo del 
okrepljenega večletnega finančnega okvira 
in bo vključen v sklep o virih lastnih 
sredstev, ter si prizadeva za usklajevanje 
fiskalne politike, da se okrepi evropski 
fiskalni okvir; meni, da bi moral sklad po 
vrhuncu pandemije postati trajen sklad za 
obnovo, ki bi spodbujal digitalni in zeleni 
industrijski prehod;
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Or. en

Predlog spremembe 329
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja, da je treba podpirati 
trajnostno in pravično okrevanje po krizi 
zaradi COVID-19, da se rast v EU okrepi s 
povečanjem naložb v digitalni in zeleni 
prehod; poziva Komisijo, naj podpre 
ambiciozen sklad za okrevanje, ki bo del 
okrepljenega večletnega finančnega 
okvira in bo vključen v sklep o virih 
lastnih sredstev, ter si prizadeva za 
usklajevanje fiskalne politike, da se okrepi 
evropski fiskalni okvir; meni, da bi moral 
sklad po vrhuncu pandemije postati trajen 
sklad za obnovo, ki bi spodbujal digitalni 
in zeleni industrijski prehod;

10. opozarja, da je treba podpirati 
trajnostno in pravično okrevanje po krizi 
zaradi COVID-19, da se rast v EU okrepi s 
povečanjem naložb v digitalno področje in 
druga področja, ki zagotavljajo 
konkurenčnost industrijskega prehoda 
EU; poziva Komisijo, naj podpre 
ambiciozen sklad za okrevanje; meni, da bi 
moral sklad po vrhuncu pandemije postati 
sklad za obnovo, ki bi spodbujal digitalni 
in zeleni industrijski prehod;

Or. en

Predlog spremembe 330
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja, da je treba podpirati 
trajnostno in pravično okrevanje po krizi 
zaradi COVID-19, da se rast v EU okrepi 
s povečanjem naložb v digitalni in zeleni 
prehod; poziva Komisijo, naj podpre 
ambiciozen sklad za okrevanje, ki bo del 
okrepljenega večletnega finančnega 
okvira in bo vključen v sklep o virih 
lastnih sredstev, ter si prizadeva za 

10. poziva Komisijo, naj okrepi zelene 
pogoje v instrumentu Next Generation 
EU, zlasti v mehanizmu za okrevanje in 
odpornost; zato poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bo obravnavanje podnebne 
nevtralnosti v načrtih za okrevanje in 
odpornost držav članic obvezno in ne 
izbirno, doda cilj glede vključevanja 
podnebnih ukrepov in izključi izdatke za 
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usklajevanje fiskalne politike, da se okrepi 
evropski fiskalni okvir; meni, da bi moral 
sklad po vrhuncu pandemije postati trajen 
sklad za obnovo, ki bi spodbujal digitalni 
in zeleni industrijski prehod;

fosilna goriva;

Or. en

Predlog spremembe 331
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Dan Nica

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja, da je treba podpirati 
trajnostno in pravično okrevanje po krizi 
zaradi COVID-19, da se rast v EU okrepi s 
povečanjem naložb v digitalni in zeleni 
prehod; poziva Komisijo, naj podpre 
ambiciozen sklad za okrevanje, ki bo del 
okrepljenega večletnega finančnega okvira 
in bo vključen v sklep o virih lastnih 
sredstev, ter si prizadeva za usklajevanje 
fiskalne politike, da se okrepi evropski 
fiskalni okvir; meni, da bi moral sklad po 
vrhuncu pandemije postati trajen sklad za 
obnovo, ki bi spodbujal digitalni in zeleni 
industrijski prehod;

10. opozarja, da je treba podpirati 
trajnostno in pravično okrevanje po krizi 
zaradi COVID-19, da se okrepi trajnostna 
rast v EU, s povečanjem naložb v digitalni 
in zeleni prehod; pozdravlja predlog 
Komisije o ambicioznem instrumentu za 
okrevanje, ki bo del okrepljenega 
večletnega finančnega okvira, in 
izkoriščanje dodatnega manevrskega 
prostora, ki je nastal zaradi višje zgornje 
meje virov lastnih sredstev; meni, da bi 
moral sklad po vrhuncu pandemije postati 
trajen sklad za obnovo, ki bi spodbujal 
trajnost in konkurenčnost evropske 
industrije ter prispeval k digitalnemu in 
zelenemu industrijskemu prehodu;

Or. en

Predlog spremembe 332
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 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

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja, da je treba podpirati 
trajnostno in pravično okrevanje po krizi 
zaradi COVID-19, da se rast v EU okrepi s 
povečanjem naložb v digitalni in zeleni 
prehod; poziva Komisijo, naj podpre 
ambiciozen sklad za okrevanje, ki bo del 
okrepljenega večletnega finančnega okvira 
in bo vključen v sklep o virih lastnih 
sredstev, ter si prizadeva za usklajevanje 
fiskalne politike, da se okrepi evropski 
fiskalni okvir; meni, da bi moral sklad po 
vrhuncu pandemije postati trajen sklad za 
obnovo, ki bi spodbujal digitalni in zeleni 
industrijski prehod;

10. opozarja, da je treba podpirati 
trajnostno in pravično okrevanje po krizi 
zaradi COVID-19, da se rast v EU okrepi s 
povečanjem naložb v digitalni in zeleni 
prehod, vključno z medsebojno 
povezanimi prometnimi, energetskimi, 
digitalnimi in vodnimi infrastrukturnimi 
omrežji; poziva Komisijo, naj podpre 
ambiciozen sklad za okrevanje, ki bo del 
okrepljenega večletnega finančnega okvira 
in bo vključen v sklep o virih lastnih 
sredstev, ter okrepi evropski okvir 
ekonomskega upravljanja za usklajevanje 
gospodarske politike;

Or. en

Predlog spremembe 333
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja, da je treba podpirati 
trajnostno in pravično okrevanje po krizi 
zaradi COVID-19, da se rast v EU okrepi s 
povečanjem naložb v digitalni in zeleni 
prehod; poziva Komisijo, naj podpre 
ambiciozen sklad za okrevanje, ki bo del 
okrepljenega večletnega finančnega okvira 
in bo vključen v sklep o virih lastnih 
sredstev, ter si prizadeva za usklajevanje 
fiskalne politike, da se okrepi evropski 
fiskalni okvir; meni, da bi moral sklad po 
vrhuncu pandemije postati trajen sklad za 
obnovo, ki bi spodbujal digitalni in zeleni 
industrijski prehod;

10. opozarja, da je treba podpirati 
trajnostno in pravično okrevanje po krizi 
zaradi COVID-19, da se rast v EU okrepi s 
povečanjem naložb v digitalni in zeleni 
prehod; poziva Komisijo, naj podpre 
ambiciozen sklad za okrevanje, ki bo del 
okrepljenega večletnega finančnega okvira 
in bo vključen v sklep o virih lastnih 
sredstev, ter si prizadeva za usklajevanje 
fiskalne politike, da se okrepi evropski 
fiskalni okvir; meni, da bi moral sklad po 
vrhuncu pandemije postati trajen sklad za 
obnovo, ki bi spodbujal digitalni in zeleni 
industrijski prehod hkrati s socialno 
kohezijo;

Or. en
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Predlog spremembe 334
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja, da je treba podpirati 
trajnostno in pravično okrevanje po krizi 
zaradi COVID-19, da se rast v EU okrepi s 
povečanjem naložb v digitalni in zeleni 
prehod; poziva Komisijo, naj podpre 
ambiciozen sklad za okrevanje, ki bo del 
okrepljenega večletnega finančnega okvira 
in bo vključen v sklep o virih lastnih 
sredstev, ter si prizadeva za usklajevanje 
fiskalne politike, da se okrepi evropski 
fiskalni okvir; meni, da bi moral sklad po 
vrhuncu pandemije postati trajen sklad za 
obnovo, ki bi spodbujal digitalni in zeleni 
industrijski prehod;

10. opozarja, da je treba podpirati 
trajnostno in pravično okrevanje po krizi 
zaradi COVID-19, da se rast v EU okrepi s 
povečanjem naložb v pravičen digitalni in 
zeleni prehod; poziva Komisijo, naj podpre 
ambiciozen sklad za okrevanje, ki bo del 
okrepljenega večletnega finančnega okvira 
in bo vključen v sklep o virih lastnih 
sredstev, ter si prizadeva za usklajevanje 
fiskalne politike, da se okrepi evropski 
fiskalni okvir; meni, da bi moral sklad po 
vrhuncu pandemije postati trajen sklad za 
obnovo, ki bi zagotavljal pravičen digitalni 
in zeleni industrijski prehod;

Or. en

Predlog spremembe 335
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. opozarja, da je treba podpirati 
trajnostno in pravično okrevanje po krizi 
zaradi COVID-19, da se rast v EU okrepi s 
povečanjem naložb v digitalni in zeleni 
prehod; poziva Komisijo, naj podpre 
ambiciozen sklad za okrevanje, ki bo del 
okrepljenega večletnega finančnega 
okvira in bo vključen v sklep o virih 
lastnih sredstev, ter si prizadeva za 
usklajevanje fiskalne politike, da se okrepi 
evropski fiskalni okvir; meni, da bi moral 
sklad po vrhuncu pandemije postati trajen 

10. opozarja, da je treba podpirati 
trajnostno in pravično okrevanje po krizi 
zaradi COVID-19, da se rast v EU okrepi s 
povečanjem naložb v vse sektorje 
gospodarstva, vključno z bistvenimi in 
strateškimi sektorji; poziva Komisijo, naj 
podpre učinkovit sklad za okrevanje, ki bo 
vključen v sklep o virih lastnih sredstev; 
meni, da bi moral sklad po vrhuncu 
pandemije postati trajen sklad za obnovo, 
ki bi spodbujal digitalni prehod, ponovno 
vzpostavil gospodarsko konkurenčnost EU 
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sklad za obnovo, ki bi spodbujal digitalni 
in zeleni industrijski prehod;

v svetu ter ponovno zgradil trden in 
stabilen trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 336
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo, naj načrtuje bolj 
vključujočo obnovo evropske industrije, 
da se prepreči diskriminacija 
tradicionalnih proizvodnih sektorjev in 
izključitev tistih sektorjev industrije, ki bi 
lahko brez prave strategije izginili; 
poudarja, da so obstoječa evropska 
industrijska omrežja raznolika; v zvezi s 
tem vztraja, naj Komisija zagotovi 
vitalnost teh panog, ki podpirajo 
gospodarstvo držav članic in evropskih 
regij;

Or. en

Predlog spremembe 337
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj, preden 
pripravi nove zakonodajne predloge ali 
sprejme nove ukrepe, opravi podrobno 
oceno učinka možnih stroškov in bremen 
za evropske gospodarske družbe ter mala 
in srednja podjetja; jo nadalje poziva, naj 

črtano
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predlaga sorazmerno podporo prizadetim 
sektorjem, kadar negativnega učinka ni 
mogoče preprečiti;

Or. en

Predlog spremembe 338
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy 
Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj, preden 
pripravi nove zakonodajne predloge ali 
sprejme nove ukrepe, opravi podrobno 
oceno učinka možnih stroškov in bremen 
za evropske gospodarske družbe ter mala 
in srednja podjetja; jo nadalje poziva, naj 
predlaga sorazmerno podporo prizadetim 
sektorjem, kadar negativnega učinka ni 
mogoče preprečiti;

11. poziva Komisijo, naj okrepi 
izvajanje ocen učinka in zagotovi, da se, 
preden pripravi nove zakonodajne predloge 
ali sprejme nove ukrepe, opravi podrobna 
ocena učinka možnih stroškov in bremen 
za evropske gospodarske družbe ter mala 
in srednja podjetja, ki jo izvede in oceni 
prenovljen in bolj neodvisen Odbor za 
regulativni nadzor; po gospodarski krizi 
zaradi COVID-19 je za oceno učinka 
stroškov obstoječih ciljev glede CO2 in 
njihovega načrtovanega postopnega 
poostrovanja potrebna revidirana ocena 
učinka za industrijo ter mala in srednja 
podjetja; meni, da bi morali biti ukrepi za 
digitalizacijo in razogljičenje oblikovani 
enakopravno in tako, da bodo ponujali 
priložnosti za industrijo, vključno z 
malimi in srednjimi podjetji, in ne bodo 
dodatno obremenjevali prizadetih 
sektorjev; jo nadalje poziva, naj predlaga 
sorazmerno podporo prizadetim sektorjem, 
kadar negativnega učinka ni mogoče 
preprečiti, in naj pravočasno objavi 
harmonizirane standarde EU v Uradnem 
listu Evropske unije, da skrajša čas, v 
katerem pridejo proizvodi na trg;
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Or. en

Predlog spremembe 339
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj, preden 
pripravi nove zakonodajne predloge ali 
sprejme nove ukrepe, opravi podrobno 
oceno učinka možnih stroškov in bremen 
za evropske gospodarske družbe ter mala 
in srednja podjetja; jo nadalje poziva, naj 
predlaga sorazmerno podporo prizadetim 
sektorjem, kadar negativnega učinka ni 
mogoče preprečiti;

11. poziva Komisijo, naj, preden 
pripravi nove zakonodajne predloge ali 
sprejme nove ukrepe, opravi celovito oceno 
učinka, tudi možnih stroškov in koristi, za 
evropske državljane, gospodarske družbe 
ter mala in srednja podjetja; podpira 
regulativno skladnost in priznava 
prizadevanja Komisije za pametno pravno 
ureditev, da bi zmanjšala birokratska 
bremena, ne da bi ogrozila učinkovitost 
zakonodaje ali znižala standarde; jo 
nadalje poziva, naj zagotovi, da 
zakonodaja ustreza namenu, in predlaga 
sorazmerno podporo prizadetim sektorjem, 
zlasti manjšim akterjem, kot so mala in 
srednja podjetja ali zagonska podjetja, da 
ublaži negativen učinek, ki ga ni mogoče 
preprečiti;

Or. en

Predlog spremembe 340
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Sylvie Brunet, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Fabienne 
Keller, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj, preden 
pripravi nove zakonodajne predloge ali 

11. poziva Komisijo, naj, preden 
pripravi nove zakonodajne predloge ali 
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sprejme nove ukrepe, opravi podrobno 
oceno učinka možnih stroškov in bremen 
za evropske gospodarske družbe ter mala 
in srednja podjetja; jo nadalje poziva, naj 
predlaga sorazmerno podporo prizadetim 
sektorjem, kadar negativnega učinka ni 
mogoče preprečiti;

sprejme nove ukrepe, okrepi izvajanje 
ocen učinka in opravi podrobno oceno 
učinka možnih stroškov in bremen za 
evropske gospodarske družbe ter mala in 
srednja podjetja, zlasti kadar se mora 
tradicionalna industrija prilagoditi zaradi 
regulativnih odločitev; jo nadalje poziva, 
naj predlaga sorazmerno podporo 
prizadetim sektorjem, da ohrani trdno 
evropsko industrijsko bazo;

Or. en

Predlog spremembe 341
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj, preden 
pripravi nove zakonodajne predloge ali 
sprejme nove ukrepe, opravi podrobno 
oceno učinka možnih stroškov in bremen 
za evropske gospodarske družbe ter mala 
in srednja podjetja; jo nadalje poziva, naj 
predlaga ustrezno podporo prizadetim 
sektorjem, kadar negativnega učinka ni 
mogoče preprečiti;

11. poziva Komisijo, naj, preden 
pripravi nove zakonodajne predloge ali 
sprejme nove ukrepe, opravi podrobno 
oceno učinka možnih stroškov in bremen 
za evropske gospodarske družbe ter mala 
in srednja podjetja;

Or. fr

Predlog spremembe 342
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 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj, preden 11. poziva Komisijo, naj, preden 
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pripravi nove zakonodajne predloge ali 
sprejme nove ukrepe, opravi podrobno 
oceno učinka možnih stroškov in bremen 
za evropske gospodarske družbe ter mala 
in srednja podjetja; jo nadalje poziva, naj 
predlaga sorazmerno podporo prizadetim 
sektorjem, kadar negativnega učinka ni 
mogoče preprečiti;

pripravi nove zakonodajne predloge ali 
sprejme nove ukrepe, opravi podrobno 
oceno učinka možnih stroškov in bremen 
za evropske gospodarske družbe ter mala 
in srednja podjetja; jo nadalje poziva, naj 
nove pobude preloži do konca faze 
okrevanja in predlaga sorazmerno podporo 
prizadetim sektorjem, kadar negativnega 
učinka ni mogoče preprečiti;

Or. en

Predlog spremembe 343
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 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj, preden 
pripravi nove zakonodajne predloge ali 
sprejme nove ukrepe, opravi podrobno 
oceno učinka možnih stroškov in bremen 
za evropske gospodarske družbe ter mala 
in srednja podjetja; jo nadalje poziva, naj 
predlaga sorazmerno podporo prizadetim 
sektorjem, kadar negativnega učinka ni 
mogoče preprečiti;

11. poziva Komisijo, naj, preden 
pripravi nove zakonodajne predloge ali 
sprejme nove ukrepe, opravi podrobno 
oceno učinka možnih stroškov in bremen 
za evropske gospodarske družbe ter mala 
in srednja podjetja, pa tudi vpliva na 
zaposlovanje; jo nadalje poziva, naj 
predlaga sorazmerno podporo prizadetim 
sektorjem, kadar negativnega učinka ni 
mogoče preprečiti;

Or. en

Predlog spremembe 344
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj, preden 11. poziva Komisijo, naj, preden 
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pripravi nove zakonodajne predloge ali 
sprejme nove ukrepe, opravi podrobno 
oceno učinka možnih stroškov in bremen 
za evropske gospodarske družbe ter mala 
in srednja podjetja; jo nadalje poziva, naj 
predlaga sorazmerno podporo prizadetim 
sektorjem, kadar negativnega učinka ni 
mogoče preprečiti;

pripravi nove zakonodajne predloge ali 
sprejme nove ukrepe, opravi podrobno 
oceno učinka možnih stroškov in bremen 
za evropske gospodarske družbe ter mala 
in srednja podjetja ter stroškov zaradi 
izgube zaposlitev; jo nadalje poziva, naj 
umakne vse nove predloge, kadar se zdi, 
da negativnega učinka ni mogoče 
preprečiti;

Or. en

Predlog spremembe 345
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj, preden 
pripravi nove zakonodajne predloge ali 
sprejme nove ukrepe, opravi podrobno 
oceno učinka možnih stroškov in bremen 
za evropske gospodarske družbe ter mala 
in srednja podjetja; jo nadalje poziva, naj 
predlaga sorazmerno podporo prizadetim 
sektorjem, kadar negativnega učinka ni 
mogoče preprečiti;

11. poziva Komisijo, naj, preden 
pripravi nove zakonodajne predloge ali 
sprejme nove ukrepe, opravi podrobno 
oceno učinka možnih stroškov in bremen 
za evropske sektorje, gospodarske družbe 
ter mala in srednja podjetja; jo nadalje 
poziva, naj predlaga sorazmerno podporo 
prizadetim sektorjem, kadar negativnega 
učinka ni mogoče preprečiti;

Or. en

Predlog spremembe 346
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da je kriza zaradi 
COVID-19 močno prizadela avtomobilski 
sektor ter prisilila industrijo in delavce, da 
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se hitro prilagodijo na spremembe pri 
dobavi in nove zdravstvene zahteve, poleg 
procesa preobrazbe, ki se je začel že pred 
pandemijo. Prehod na pametno in čisto 
mobilnost je nujen pri preoblikovanju v 
podnebno nevtralno, digitalno in 
odpornejše gospodarstvo. Hkrati ponuja 
priložnost za ustvarjanje zelene rasti in 
čistih delovnih mest, kar je še zlasti 
pomembno v času krize, na podlagi 
globalne konkurenčne prednosti evropske 
industrije na področju tehnologije vozil; 
poziva Komisijo, naj določi prednostne 
naloge, povezane z raziskavami in 
inovacijami, digitalizacijo in podporo za 
zagonska podjetja, mikropodjetja ter mala 
in srednja podjetja, tudi v avtomobilskem 
sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 347
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva države članice, naj 
vzpostavijo učinkovite okvire 
preventivnega prestrukturiranja ter okvir 
za drugo priložnost, da se poštenim 
dolžnikom v finančnih težavah omogoči, 
da ponovno začnejo uspešno poslovati in 
se izognejo plačilni nesposobnosti, ter da 
se jih ne odvrne od preizkušanja novih 
zamisli;

Or. en

Predlog spremembe 348
Christian Ehler

Predlog resolucije
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Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. meni, da bi morali biti ukrepi za 
digitalizacijo in razogljičenje oblikovani 
enakopravno in tako, da bodo ponujali 
priložnosti za industrijo, vključno z 
malimi in srednjimi podjetji, in ne bodo 
dodatno obremenjevali prizadetih 
sektorjev;

Or. en

Predlog spremembe 349
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja strateški in ranljiv 
položaj evropske vesoljske industrije, ki jo 
v 90 % sestavljajo mala in srednja 
podjetja, ter potrebo po hitri podpori, da bi 
se izognili težavni obnovi;

Or. fr

Predlog spremembe 350
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 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja strateški in ranljiv 
položaj evropske vesoljske industrije, ki jo 
v 90 % sestavljajo mala in srednja 
podjetja, ter potrebo po hitri podpori, da bi 
se izognili težavni obnovi;
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Or. en

Predlog spremembe 351
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
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, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. opozarja, da bodo imele države 
članice ključno vlogo pri uspešnem 
okrevanju, tako da bodo spodbujale 
učinek omejenih sredstev EU;

Or. en

Predlog spremembe 352
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. poudarja, da je kriza zaradi 
COVID-19 močno prizadela turistični 
sektor, ki je bil tri mesece dejansko 
ohromljen; poziva Komisijo, naj določi 
prednostne naloge v zvezi s pomočjo in 
spodbudami za okrevanje tega sektorja, 
saj je eden ključnih sektorjev za Evropsko 
unijo in zagotavlja 9,5 % evropskega 
BDP. Nujno potreben je premik v smeri 
evropske turistične politike, ki znatno 
prispeva k povečevanju konkurenčnosti 
Unije v tem sektorju ter spodbuja 
sodelovanje med državami članicami in 
regijami ter ustvarja priložnosti za nove 
naložbe in inovacije s finančno podporo 
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za mala in srednja podjetja in proces 
njihove digitalizacije, da se doseže 
trajnosten, inovativen in odporen evropski 
turistični ekosistem, ki bo ščitil pravice 
delavcev in potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 353
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, 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
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. poudarja, da veliko malih in 
srednjih podjetij ne bo dovolj likvidnih za 
vlaganje v trajnostno digitalizacijo; 
spodbuja Komisijo, naj razmisli o 
oblikovanju programa vavčerjev za mala 
in srednja podjetja, da podpre njihova 
prizadevanja, med drugim za posodobitev 
zastarele opreme, okrepitev prenosa 
znanja in opredelitev pravilne uporabe 
tehnologij, kot je industrijska umetna 
inteligenca, izpopolnjevanje delovne sile z 
nujno potrebnimi veščinami za 
omogočanje nadzora sredstev na daljavo, 
spremljanje proizvodnje, sodelovanje 
zaposlenih itd.;

Or. en

Predlog spremembe 354
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Razdelek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Druga faza – obnova in preobrazba Druga faza – čim hitrejša obnova in 
preobrazba

Or. en

Predlog spremembe 355
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
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, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Razdelek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Druga faza – obnova in preobrazba Preobrazba in inovacije

Or. en

Predlog spremembe 356
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da bi morala Unija po koncu 
faze izrednih razmer začeti z drugo fazo 
svoje industrijske strategije: 
zagotavljanjem dolgoročne 
konkurenčnosti, odpornosti in trajnosti 
svoje industrije;

12. meni, da bi morala Unija na 
podlagi učinkov blažitve faze izrednih 
razmer razširiti drugo fazo v svoji 
industrijski strategiji: usmerjanje 
preobrazbe evropske industrije proti neto 
ničelnim emisijam toplogrednih plinov in 
digitalizaciji na družbeno odgovoren 
način, da bi tako povečala dolgoročno 
konkurenčnost, odpornost ter okoljsko in 
podnebno trdnost svoje industrije, ob tem 
pa krepila socialni dialog;

Or. en
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Predlog spremembe 357
Cornelia Ernst, Marisa Matias

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da bi morala Unija po koncu 
faze izrednih razmer začeti z drugo fazo 
svoje industrijske strategije: 
zagotavljanjem dolgoročne 
konkurenčnosti, odpornosti in trajnosti 
svoje industrije;

12. meni, da bi morala Unija po koncu 
faze izrednih razmer začeti z drugo fazo 
svoje industrijske strategije: 
zagotavljanjem dolgoročne 
konkurenčnosti, odpornosti in trajnosti 
svoje industrije. Naložbe v veščine in 
kvalifikacije ter močno socialno 
partnerstvo spodbujajo produktivnost, 
inovativnost in visoko kakovostna delovna 
mesta;

Or. en

Predlog spremembe 358
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da bi morala Unija po koncu 
faze izrednih razmer začeti z drugo fazo 
svoje industrijske strategije: 
zagotavljanjem dolgoročne 
konkurenčnosti, odpornosti in trajnosti 
svoje industrije;

12. meni, da bi morala Unija po koncu 
faze izrednih razmer začeti z drugo fazo 
svoje industrijske strategije: 
zagotavljanjem dolgoročne 
konkurenčnosti, odpornosti in trajnosti 
svoje industrije; opozarja, da bodo imele 
države članice ključno vlogo pri uspešnem 
okrevanju, tako da bodo spodbujale 
učinek omejenih sredstev EU;

Or. en

Predlog spremembe 359
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da bi morala Unija po koncu 
faze izrednih razmer začeti z drugo fazo 
svoje industrijske strategije: 
zagotavljanjem dolgoročne 
konkurenčnosti, odpornosti in trajnosti 
svoje industrije;

12. meni, da bi morala Unija po koncu 
faze izrednih razmer brez prekinitve začeti 
z drugo fazo svoje industrijske strategije: 
zagotavljanjem prehoda na energijsko 
učinkovito in z viri gospodarno ter 
trajnostno digitalizirano industrijsko bazo 
z neto ničelnimi emisijami toplogrednih 
plinov in brez strupov, ki bo temeljila na 
obnovljivih virih, do leta 2040;

Or. en

Predlog spremembe 360
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da bi morala Unija po koncu 
faze izrednih razmer začeti z drugo fazo 
svoje industrijske strategije: 
zagotavljanjem dolgoročne 
konkurenčnosti, odpornosti in trajnosti 
svoje industrije;

12. meni, da bi morala Unija po koncu 
faze izrednih razmer začeti z drugo fazo 
svoje industrijske strategije: 
zagotavljanjem srednje- in dolgoročne 
konkurenčnosti, odpornosti in trajnosti 
svoje industrije; v ta namen bi morala 
industrijska politika za Komisijo postati 
horizontalna naloga;

Or. en

Predlog spremembe 361
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Bart Groothuis, 
Morten Petersen

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da bi morala Unija po koncu 
faze izrednih razmer začeti z drugo fazo 
svoje industrijske strategije: 
zagotavljanjem dolgoročne 
konkurenčnosti, odpornosti in trajnosti 
svoje industrije;

12. meni, da bi morala Unija vzporedno 
s sedanjo krizo začeti z drugo fazo svoje 
industrijske strategije z izkoriščanjem 
potenciala krožnega biogospodarstva, v 
katerem se uporabljajo trajnostni in 
obnovljivi viri, za spodbujanje dolgoročno 
konkurenčne in odporne industrije;

Or. en

Predlog spremembe 362
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da bi morala Unija po koncu 
faze izrednih razmer začeti z drugo fazo 
svoje industrijske strategije: 
zagotavljanjem dolgoročne 
konkurenčnosti, odpornosti in trajnosti 
svoje industrije;

12. meni, da bi morala Unija po koncu 
faze izrednih razmer začeti z drugo fazo 
svoje industrijske strategije: 
zagotavljanjem pravičnega in trajnostnega 
proizvodnega modela, ki lahko zagotovi 
dolgoročni razvoj, odpornost in trajnost 
njene industrije, ter ohranjanjem delovnih 
mest;

Or. en

Predlog spremembe 363
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, 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 12

Predlog resolucije Predlog spremembe
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12. meni, da bi morala Unija po koncu 
faze izrednih razmer začeti z drugo fazo 
svoje industrijske strategije: 
zagotavljanjem dolgoročne 
konkurenčnosti, odpornosti in trajnosti 
svoje industrije;

12. meni, da bi morala Unija po koncu 
faze izrednih razmer začeti z drugo fazo 
svoje industrijske strategije: 
zagotavljanjem konkurenčnosti, trajnosti in 
digitalizacije svoje industrije za 
dolgoročno odpornost;

Or. en

Predlog spremembe 364
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da bi morala Unija po koncu 
faze izrednih razmer začeti z drugo fazo 
svoje industrijske strategije: 
zagotavljanjem dolgoročne 
konkurenčnosti, odpornosti in trajnosti 
svoje industrije;

12. meni, da bi morala Unija po koncu 
faze izrednih razmer začeti z drugo fazo 
svoje industrijske strategije: 
zagotavljanjem dolgoročne 
konkurenčnosti, odpornosti in trajnosti 
vseh sektorjev svojega gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 365
Miapetra Kumpula-Natri

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da bi morala Unija po koncu 
faze izrednih razmer začeti z drugo fazo 
svoje industrijske strategije: 
zagotavljanjem dolgoročne 
konkurenčnosti, odpornosti in trajnosti 
svoje industrije;

12. meni, da bi morala Unija vzporedno 
s fazo izrednih razmer začeti z drugo fazo 
svoje industrijske strategije: 
zagotavljanjem dolgoročne 
konkurenčnosti, odpornosti in trajnosti 
svoje industrije;

Or. en
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Predlog spremembe 366
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da bi morala Unija po koncu 
faze izrednih razmer začeti z drugo fazo 
svoje industrijske strategije: 
zagotavljanjem dolgoročne 
konkurenčnosti, odpornosti in trajnosti 
svoje industrije;

12. meni, da bi morala Unija vzporedno 
s fazo izrednih razmer pripraviti in 
predvideti drugo fazo svoje industrijske 
strategije: k dolgoročno bolj zeleni, 
inovativni, vključujoči in suvereni Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 367
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. priznava, da so v več sektorjih 
industrije velike potrebe po naložbah v 
desetletju po letu 2020, ker so številne 
tovarne dosegle življenjsko dobo 50 ali 70 
let; priznava, da bo učinek krize zaradi 
COVID-19 verjetno povečal te potrebe po 
ponovnih naložbah, ker so se nekatere 
stare tovarne zaprle zaradi upada 
proizvodnje; poudarja, da morajo biti te 
ponovne naložbe skladne s ciljem neto 
ničelnih emisij toplogrednih plinov, 
predvsem ker se tako obsežne naložbe 
izvajajo samo na 30–40 let, sicer obstaja 
tveganje, da postanejo nasedle naložbe in 
nas priklenejo na tehnologije in 
infrastrukturo, ki škodujejo okolju in 
temeljijo na fosilnih gorivih, pri tem pa 
odvzamejo dragocena sredstva 
najpotrebnejšim naložbam, kot so 
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varčevanje z energijo in viri, ukrepi za 
spodbujanje krožnega gospodarstva in 
proizvodnja energije iz obnovljivih virov 
za nadaljnjo elektrifikacijo industrijskih 
procesov;

Or. en

Predlog spremembe 368
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, 
Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. meni, da Unija potrebuje zeleno 
industrijsko strategijo, skladno s Pariškim 
sporazumom, ki bo v središče evropske 
gospodarske politike postavila cilje 
zelenega dogovora (boj proti podnebnim 
spremembam ter varovanje okolja in 
biotske raznovrstnosti); strategija mora 
zato pospešiti preobrazbo naše industrije v 
ogljično nevtralno industrijo in zapolniti 
vrzel v podnebnih naložbah v Evropi, kar 
je potrebno za prehod na podnebno 
nevtralnost;

Or. en

Predlog spremembe 369
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
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
Odstavek 12 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. meni, da so pametna, trajnostna in 
v celoti medsebojno povezana prometna, 
energetska, digitalna in vodna 
infrastrukturna omrežja in projekti nujen 
pogoj za uresničevanje in dobro delovanje 
evropskega enotnega trga; poleg tega 
naložbe v ključno infrastrukturo krepijo 
konkurenčnost Evrope in zaposlovanje, 
ustvarjajo dolgoročne koristi z boljšo 
povezanostjo ter spodbujajo pametno, 
trajnostno in vključujočo rast;

Or. en

Predlog spremembe 370
Salvatore De Meo

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. 12a. meni, da so pametna, 
trajnostna in v celoti medsebojno 
povezana prometna, energetska, digitalna 
in vodna infrastrukturna omrežja in 
projekti nujen pogoj za uresničevanje in 
dobro delovanje evropskega enotnega 
trga; poleg tega naložbe v ključno 
infrastrukturo krepijo konkurenčnost 
Evrope in zaposlovanje, ustvarjajo 
dolgoročne koristi z boljšo povezanostjo 
ter spodbujajo pametno, trajnostno in 
vključujočo rast;

Or. en

Predlog spremembe 371
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. ponovno poudarja pomen ad hoc 
podpornih ukrepov za mala in srednja 
podjetja s trdno finančno podporo v 
naslednjem večletnem finančnem okviru; 
meni, da bi bilo treba mala in srednja 
podjetja dodatno podpreti z dostopnimi 
orodji, ki temeljijo na hitrih, prožnih ter 
malim in srednjim podjetjem prijaznih 
postopkih, preprečevanjem upravnih 
bremen in ovir ter zagotavljanjem dostopa 
do finančnih sredstev in potrebne 
likvidnosti;

Or. en

Predlog spremembe 372
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja pomen načrtovanja 
industrijske politike, ki obravnava 
demografske izzive številnih regij EU s 
podpiranjem industrijskih panog, ki 
spodbujajo lokalno regionalno 
zaposlovanje in privabljajo novo 
generacijo delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 373
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Mohammed Chahim, Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. meni, da je za evropsko 
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industrijsko konkurenčnost ključno, da 
Evropska unija sprejme nove in višje cilje 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, razvoja energije iz obnovljivih 
virov in energijske učinkovitosti za leto 
2030;

Or. en

Predlog spremembe 374
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poudarja, da lahko EU s 
preobrazbo svojih sektorjev industrije 
zagotovi nov zagon za inovacije in 
ohranitev industrijske proizvodnje v 
Evropi med premikom h gospodarstvu z 
neto ničelnimi emisijami toplogrednih 
plinov; opozarja, da so se druga 
gospodarstva odločila za podoben pristop 
k zmanjšanju emisij, zato se 
povpraševanje po proizvodih z neto 
ničelnimi emisijami toplogrednih plinov 
na svetovni ravni povečuje; poudarja, da 
EU zaradi velikosti svojega notranjega 
trga ostaja vodilni trg in ohranja vodilni 
položaj v svetu na področju okolju 
prijaznih proizvodov, proizvodnje, storitev 
in podjetij; meni, da mora EU njena 
industrijska strategija omogočiti, da 
izkoristi konkurenčno prednost prve na 
trgu, ki si prizadeva za neto ničelne 
emisije toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 375
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun 
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Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poudarja, da je treba povečati 
tržne priložnosti in naložbe v evropske 
vrednostne verige, ki prispevajo k 
množični uvedbi zelenih tehnologij, v 
trajnost in popravljivost proizvodov ter v 
ustvarjanje trgov za krožne in podnebno 
nevtralne proizvode v skladu z akcijskim 
načrtom za krožno gospodarstvo; v zvezi s 
tem opozarja na potencial digitalnega 
sektorja za doseganje evropskega 
podnebno nevtralnega gospodarstva in 
potrebo po zmanjšanju njegovega 
ogljičnega odtisa;

Or. en

Predlog spremembe 376
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. meni, da mora Evropska unija 
spodbujati socialni dialog pri pripravi 
nove industrijske strategije za Evropo ter 
civilni družbi zagotoviti sodelovanje in 
dostopnost informacij;

Or. en

Predlog spremembe 377
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig;

13. meni, da mora biti krožno 
gospodarstvo skupaj z agendo ničelne 
stopnje onesnaževanja v središču 
gospodarstva Unije in prednostno 
obravnavati preprečevanje odpadkov in 
zmanjšanjenjegove porabe energije in 
virov v celotnih sektorjih industrije, 
njihovih proizvodih, proizvodnih procesih, 
poslovnih modelih in vrednostnih verigah, 
da se spodbudi dematerializacija in 
razstrupljanje gospodarstva Unije in da bo 
Evropa manj odvisna od neobdelanega 
materiala, ter da se spodbudijo tudi 
inovacije, ustvarjanje novih trgov in zelo 
velik potencial za nova varna in 
trajnostna delovna mesta na lokalni ravni, 
zlasti za mala in srednja podjetja; 
poudarja, da so med podnebnimi ukrepi in 
krožnim gospodarstvom močne sinergije, 
zlasti v energetsko intenzivnih panogah in 
panogah z veliko porabo virov.

Or. en

Predlog spremembe 378
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig;

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev in 
razogljičenje gospodarstva Unije, 
zmanjšanje njegove porabe energije in 
virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig s 
trajnostno zasnovo izdelkov in 
trajnostnimi proizvodnimi procesi, 
ponovno uporabo, recikliranjem ter 
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popravilom blaga in virov; v zvezi s tem 
pozdravlja novi akcijski načrt za krožno 
gospodarstvo; poziva Komisijo, naj poveča 
spodbude za okrepitev učinkovite rabe 
virov in recikliranja v industrijskih 
procesih, gradbenem sektorju in potrošnji 
končnih proizvodov ter uporabe 
industrijske odvečne toplote in hladu;

Or. en

Predlog spremembe 379
Maria Spiraki (Maria Spyraki), Eva Maydell, François-Xavier Bellamy

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig;

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov, preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig ter 
izboljšanje strateške neodvisnosti pri 
surovinah, potrebnih v zelenem in 
digitalnem prehodu; v zvezi s tem meni, da 
je uporaba odpadkov, ki jih ni mogoče 
reciklirati, in odpadkov iz biomase v 
industrijskih procesih lahko ključna pri 
podpiranju razogljičenja nekaterih panog; 
poziva Komisijo, naj hitro ukrepa, da 
panogam omogoči širši dostop do takih 
odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 380
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig;

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig; 
poudarja, da je za zmanjšanje nepotrebne 
porabe potrebno popolnoma krožno 
gospodarstvo, da se doseže podnebna 
nevtralnost do leta 2050, okrepi 
gospodarska konkurenčnost in ohrani 
naravno okolje; poudarja tudi, da je lahko 
evropski model krožnega gospodarstva 
koristen samo, če imamo skupni trg za 
ponovno uporabo primarnih in 
sekundarnih surovin;

Or. en

Predlog spremembe 381
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, 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 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig;

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, vključno z ustvarjanjem trgov za 
nizkoogljične in obnovljive rešitve, ki 
lahko nadomestijo proizvode in materiale, 
ki temeljijo na fosilnih gorivih, 
zmanjšanje njegove porabe energije in 
virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig; 
ponovno poudarja, da se procesi 
razogljičenja in izhodišča med sektorji 
razlikujejo; zato poziva Komisijo, naj 
upošteva posebnosti sektorjev in jih 
vključi v ekosistemski pristop;
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Or. en

Predlog spremembe 382
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig;

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov, zagotavljanje spodbud za 
inovacije ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig, pa 
tudi na njegov zelo velik potencial za 
ustvarjanje delovnih mest na lokalni 
ravni; spodbuja razvoj novih tehnologij in 
rešitev z okoljsko primerno zasnovo za 
preprečevanje vplivov na okolje; 
poudarja, da je treba izvajati novi akcijski 
načrt za krožno gospodarstvo in 
spodbujati trajnostno proizvodnjo;

Or. en

Predlog spremembe 383
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig;

13. meni, da morajo biti načela 
krožnosti v središču posodobitve 
gospodarstva Unije, tako da se prednostno 
obravnavata zmanjšanje njegovih potreb 
po energiji in virih ter preobrazba celotnih 
sektorjev industrije, proizvodnih procesov, 
poslovnih modelov, vrednostnih verig ter 
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nazadnje proizvodov in storitev; poziva 
Komisijo, naj določi sektorske cilje glede 
učinkovite rabe virov in izvaja ukrepe za 
spremljanje in nadzor na podlagi 
merljivih in verodostojnih kazalnikov;

Or. en

Predlog spremembe 384
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig;

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig; 
poudarja, da bo val prenove zaradi zelo 
velikega multiplikacijskega in 
spodbujevalnega učinka gradbene 
industrije na druge gospodarske sektorje 
prav tako ponudil pomembno priložnost 
za številne sektorje in evropsko družbo 
med njenim okoljskim prehodom;

Or. en

Predlog spremembe 385
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig;

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig; 
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ugotavlja, da bi moral to preobrazbo trg 
izvajati sam, ne da bi bila industrija ali 
notranji trg v to prisiljena ali zaradi tega 
ogrožena; poudarja, da je treba upoštevati 
zapiranje podjetij in izgubo zaposlitev 
zaradi industrijskega prehoda;

Or. en

Predlog spremembe 386
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig;

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig; 
poudarja vlogo krožnega gospodarstva pri 
zagotavljanju zanesljive oskrbe s 
surovinami in strateške neodvisnosti 
Unije; poudarja, da je jeklarska industrija 
še posebno izpostavljena nepošteni 
konkurenci;

Or. fr

Predlog spremembe 387
Miapetra Kumpula-Natri

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig;

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov, preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig ter 
izboljšanje strateške neodvisnosti v zvezi s 
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ključnimi surovinami, potrebnimi v 
zelenem in digitalnem prehodu;

Or. en

Predlog spremembe 388
Miapetra Kumpula-Natri

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig;

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig; 
strategija EU za pametno povezovanje 
sektorjev je ključna pobuda za trajnostno 
gospodarsko okrevanje;

Or. en

Predlog spremembe 389
Marek Paweł Balt

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig;

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe virov 
energije, preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig ter 
izboljšanje strateške neodvisnosti v zvezi s 
ključnimi surovinami, potrebnimi v 
zelenem in digitalnem prehodu;

Or. en
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Predlog spremembe 390
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig;

13. meni, da mora biti krožno 
gospodarstvo v središču posodobljenega 
gospodarstva Unije in da se mora Unija 
prednostno osredotočiti na zmanjšanje 
svoje porabe energije in virov ter 
preobrazbo celotnih sektorjev industrije, 
njihovih proizvodov, proizvodnih 
procesov, poslovnih modelov in 
vrednostnih verig;

Or. en

Predlog spremembe 391
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig;

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig, pri 
čemer bi bilo treba v tej fazi preobrazbe 
vsem gospodarskim sektorjem zagotoviti 
ustrezno podporo;

Or. it

Predlog spremembe 392
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig;

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig, 
vključno z odgovornim in trajnostnim 
upravljanjem dobavne verige znotraj in 
zunaj EU;

Or. en

Predlog spremembe 393
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
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig;

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov, preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig ter 
povečanje neodvisnosti in zanesljivosti 
oskrbe v digitalnem in zelenem prehodu;

Or. en

Predlog spremembe 394
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
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Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig;

Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig, 
vključno z recikliranjem in ponovno 
uporabo za manjšo odvisnost od surovin;

Or. en

Predlog spremembe 395
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov ter preobrazbo celotnih sektorjev 
industrije in njihovih vrednostnih verig;

13. opozarja na potencial krožnega 
gospodarstva za posodobitev gospodarstva 
Unije, zmanjšanje njegove porabe energije 
in virov, povečanje strateške neodvisnosti 
v zvezi s ključnimi surovinami ter 
preobrazbo celotnih sektorjev industrije in 
njihovih vrednostnih verig;

Or. en

Predlog spremembe 396
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 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da elektrifikacija in 
plinifikacija industrijskih procesov z 
namenom zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov pomenita veliko finančno breme za 
industrijo, saj so poleg nakupa novih 
strojev potrebne tudi obsežne naložbe v 
infrastrukturo (kot so omrežja električne 
energije, zmogljivost omrežja, 
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kompresorske postaje), kar znatno vpliva 
na njeno konkurenčnost; zato poziva 
Komisijo, naj pripravi načrt, v katerem bo 
podrobno opisala ukrepe, ki bodo sprejeti 
na ravni Unije, da se mobilizirajo 
ustrezna finančna sredstva za 
zagotavljanje potrebnih naložb v 
energetsko intenzivnih panogah za 
doseganje podnebno nevtralnega 
gospodarstva EU, vključno s predlogom 
za sorazmerno okrepitev kompenzacijskih 
mehanizmov za države članice z 
različnimi izhodišči in BDP na prebivalca 
pod povprečjem EU;

Or. en

Predlog spremembe 397
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da lahko ima evropska 
industrija ključno vlogo pri dejavnem 
zavzemanju za ambiciozne okoljske in 
socialne cilje, vključno s človekovimi 
pravicami; meni, da mora EU za 
uresničitev teh ciljev zagotoviti splošen in 
obvezen okvir potrebne skrbnosti, na 
podlagi katerega bo industrija opredelila, 
preprečevala, blažila in odgovarjala za 
okoljska in socialna tveganja, vplive, 
zlorabe in škodo v zvezi s svojimi 
dejavnostmi znotraj države in na svetovni 
ravni ter v vseh dobavnih verigah, da se 
zagotovi jasnost glede minimalnih 
standardov in ustvarijo enaki 
konkurenčni pogoji;

Or. en

Predlog spremembe 398
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Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da val prenove ponuja 
odlično priložnost za gradbeni in 
energetski sektor EU in za inovativne 
rešitve, če se v celoti sledi načelom 
učinkovite rabe energije in virov; poziva 
Komisijo, naj pripravi standarde za 
materiale, okoljsko primerno zasnovo v 
gradbenem sektorju in nadzor; poudarja 
potrebo po podnebno nevtralnih stavbnih 
fondih, harmonizaciji ocenjevanja 
trajnosti stavb v Evropi ter omogočanju 
lažjega vključevanja strukturnih in 
trajnostnih meril v postopek zasnove;

Or. en

Predlog spremembe 399
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. meni, da imajo vedenjski vzorci 
potrošnikov pomembno vlogo v 
industrijskem prehodu; zato spodbuja 
večjo preglednost glede ogljičnega odtisa 
končnih proizvodov v celotnem 
življenjskem krogu, vsebnosti recikliranih 
materialov in družbeno pravičnih 
proizvodnih procesov za potrošnike; 
poziva Komisijo, naj oceni sredstva za 
usmerjanje vedenjskih vzorcev 
potrošnikov k čistim in pravičnim 
proizvodom in tehnologijam;
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Or. en

Predlog spremembe 400
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. meni, da bi morala EU spodbujati 
in vlagati v nove vire pametne, trajnostne 
in vključujoče rasti; meni tudi, da bi 
morala v zvezi s tem sprostiti večinoma 
neizkoriščen potencial na področju 
ustvarjanja rasti in delovnih mest v 
ustvarjalnih in kulturnih sektorjih, saj 
imajo velik vpliv na področja, kot so novi 
poslovni modeli, ustvarjalnost in 
inovacije, digitalizacija in pridobivanje 
veščin;

Or. en

Predlog spremembe 401
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo, naj določi cilje 
EU za učinkovito rabo virov za posamezne 
sektorje in jih dopolni s celovitejšim 
pristopom z določitvijo splošnega cilja 
zmanjšanja porabe virov, vključno s 
konkretnimi kazalniki, ki se vključijo v 
evropski semester;

Or. en
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Predlog spremembe 402
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria 
da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria 
Spyraki), Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da bi bilo treba 
industrijsko strategijo razviti v skladu z 
zelenim dogovorom, strategijo za mala in 
srednja podjetja, strategijo za podatke in 
akcijskim načrtom za krožno 
gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 403
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poudarja, da ima zelena mobilnost 
potencial za ustvarjanje novih delovnih 
mest, okrepitev evropske industrije in 
zmanjšanje emisij v prometnem sektorju; 
poziva, naj se poveča število naložb v hitre 
vlake in prenovo medkrajevnih 
železniških omrežij ter v javni promet prek 
gorivnih celic in vodika; poudarja, da je 
zeleno mobilnost treba spodbujati z 
naložbami v boljšo infrastrukturo, kot je 
večja razširjenost polnilnih mest; meni, da 
se bo lahko trg električnih vozil z večjo 
gostoto polnilnih mest znatno in hitro 
razširil, kar bo pozitivno vplivalo na naš 
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ogljični odtis; zato poziva Komisijo, naj 
predloži široko strategijo za uvedbo 
infrastrukture za hitro polnjenje 
električnih vozil, da zagotovi uporabo 
električnih vozil s strani potrošnikov, jih 
prepriča v potencial te tehnologije in jim 
omogoči dostop do tesno povezanega 
omrežja združljive polnilne infrastrukture 
ter podpre evropsko avtomobilsko 
proizvodnjo;

Or. en

Predlog spremembe 404
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio, 
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poudarja, da imajo kulturni in 
ustvarjalni sektorji potencial, da dajo 
zagon inovacijam s spodbujanjem 
sprememb v drugih sektorjih, izumov in 
napredka; ugotavlja, da inovativni 
gospodarski sektorji vse pogosteje 
ohranjajo konkurenčno prednost z 
ustvarjalnostjo; ugotavlja tudi, da so 
kulturni in ustvarjalni sektorji s pojavom 
vse bolj zapletenih, ustvarjalnih in 
prepletenih poslovnih modelov vse 
pogosteje ključni del skoraj vsakega 
proizvoda in storitve; zato meni, da bi 
morala Evropa graditi na svojih 
ustvarjalnih in kulturnih prednostih, ter 
poziva Komisijo in države članice, naj 
kulturnim in ustvarjalnim sektorjem 
namenijo dovolj pozornosti pri 
oblikovanju celovitega in usklajenega 
dolgoročnega okvira industrijske politike, 
vključno z dostopom do finančnih sredstev 
in programov financiranja;

Or. en
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Predlog spremembe 405
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 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. opozarja na osrednji načrt EU iz 
leta 2019 za konkurenčno preobrazbo 
energetsko intenzivnih panog, v središču 
katerega je upravljanje prehoda ob 
ohranjanju konkurenčnosti evropske 
industrije, ter poziva Komisijo, naj izvaja 
v njem navedeno priporočilo glede pomoči 
pri nadomestitvi uvoza iz tretjih držav, ki 
okoljskim standardom ne ustreza v 
zadostni meri, ter spodbujanju višjih 
podnebnih ciljev svetovnih trgovinskih 
partnerjev EU;

Or. en

Predlog spremembe 406
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
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, François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy 
Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. meni, da bi morala EU spodbujati 
in vlagati v nove vire pametne, trajnostne 
in vključujoče rasti; meni tudi, da bi 
morala v zvezi s tem sprostiti večinoma 
neizkoriščen potencial na področju 
ustvarjanja rasti in delovnih mest v 
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kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, saj 
imajo velik vpliv na področja, kot so novi 
poslovni modeli, ustvarjalnost in 
inovacije, digitalizacija in pridobivanje 
veščin;

Or. en

Predlog spremembe 407
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Sara Skyttedal, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Maria 
Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev potreben tudi za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 
in homogenega pristopa k upravljanju na 
vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebne nevtralnosti v 
zakonodajo Unije; meni, da je celovitejši in 
bolj sistematičen okvir politik potreben za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 
in homogenega pristopa k upravljanju na 
vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo, ki 
bi zagotovila potrebno pravno varnost in 
predvidljivost za ohranjanje ugodnega 
okolja za naložbe, primerne za 
prihodnost; meni, da bo Evropa za 
uspešen energetski prehod potrebovala 
znatno količino nizkoogljične in cenovno 
dostopne energije iz obnovljivih virov, tudi 
iz tretjih držav, za povečanje energijske 
učinkovitosti v vseh sektorjih in podporni 
infrastrukturi, ter poziva k strateškim 
pobudam znotraj EU ter osredotočenju 
zunanje in sosedske politike EU na 
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energetsko politiko, vključno s finančno 
podporo za zavezništva z afriškimi ali 
arabskimi državami na področju vodikove 
in zelene energije; ta zavezništva bi prav 
tako morala biti vključena v trgovinske 
sporazume; poudarja, da so močna 
zavezništva pomembna za obravnavanje 
pomanjkanja virov in surovin;

Or. en

Predlog spremembe 408
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, 
Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev potreben tudi za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 
in homogenega pristopa k upravljanju na 
vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

14. meni, da je, če so izpolnjeni 
ustrezni regulativni, tehnološki in 
gospodarski pogoji, na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev za leti 2030 in 
2050 v zakonodajo Unije; meni, da je 
celovitejši in bolj sistematičen okvir ciljev 
potreben tudi za zagotavljanje skladnosti 
vseh politik Unije in homogenega pristopa 
k upravljanju na vseh področjih, s čimer bi 
utrli pot jasni in stabilni strategiji za 
evropsko industrijo, ki bi zagotovila 
potrebno pravno varnost za vlagatelje, 
zlasti mala in srednja podjetja; meni, da 
so za industrijsko zeleno preobrazbo 
potrebne javne in zasebne naložbe, ki 
spodbujajo razvoj trajnostne mobilnosti, 
razogljičenje industrije, zlasti 
energetskega sektorja, ter prenovo stavb;
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Or. en

Predlog spremembe 409
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev potreben tudi za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 
in homogenega pristopa k upravljanju na 
vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poudarja, 
da je treba ustvariti nove trge in 
vrednostne verige za tehnologije in 
proizvode z nizkimi emisijami v EU in 
okrepiti obstoječe, da Evropa doseže 
vodilni položaj na teh področjih in da 
preobrazba v smeri podnebne nevtralnosti 
postane ekonomsko upravičena za 
industrijo, tudi za mala in srednja 
podjetja; poleg tega meni, da so podnebna 
pravila prvi korak k vključitvi podnebnih 
ciljev v zakonodajo Unije; meni, da sta 
celovitejša in bolj sistematična okvir ciljev 
in omogočitveni okvir potrebna tudi za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 
in homogenega pristopa k upravljanju na 
vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
predvidljivi strategiji za evropsko 
industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 410
Maria Spiraki (Maria Spyraki), Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev potreben tudi za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 
in homogenega pristopa k upravljanju na 
vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; meni, da 
bi morala biti večja strateška neodvisnost 
prednostna naloga na posebnih področjih, 
na primer za ključne farmacevtske 
sestavine, medicinsko opremo ter kovine 
in minerale, ki so za zeleni in digitalni 
prehod potrebni v večjih količinah; poleg 
tega meni, da so podnebna pravila prvi 
korak k vključitvi podnebnih ciljev v 
zakonodajo Unije; meni, da je celovitejši in 
bolj sistematičen okvir ciljev potreben tudi 
za zagotavljanje skladnosti vseh politik 
Unije in homogenega pristopa k 
upravljanju na vseh področjih, s čimer bi 
utrli pot jasni in stabilni strategiji za 
evropsko industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 411
Marek Paweł Balt

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev potreben tudi za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; meni, da 
bi morala biti odprta strateška neodvisnost 
prednostna naloga na posebnih področjih, 
na primer za ključne farmacevtske 
sestavine, medicinsko opremo ter kovine 
in minerale, ki so za zeleni in digitalni 
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in homogenega pristopa k upravljanju na 
vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

prehod potrebni v večjih količinah; poleg 
tega meni, da so podnebna pravila prvi 
korak k vključitvi podnebnih ciljev v 
zakonodajo Unije; meni, da je celovitejši in 
bolj sistematičen okvir ciljev potreben tudi 
za zagotavljanje skladnosti vseh politik 
Unije in homogenega pristopa k 
upravljanju na vseh področjih, s čimer bi 
utrli pot jasni in stabilni strategiji za 
evropsko industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 412
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, 
Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev potreben tudi za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 
in homogenega pristopa k upravljanju na 
vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev, in da je 
EU na teh področjih vodilna v svetu; 
meni, da bi bilo treba zlasti tehnologije za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
obravnavati kot strateške in jih v novi 
industrijski politiki EU prednostno 
obravnavati; poleg tega meni, da so 
podnebna pravila prvi korak k vključitvi 
podnebnih ciljev v zakonodajo Unije; 
meni, da je celovitejši in bolj sistematičen 
okvir ciljev potreben tudi za zagotavljanje 
skladnosti vseh politik Unije in 
homogenega pristopa k upravljanju na vseh 
področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

Or. en
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Predlog spremembe 413
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev potreben tudi za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 
in homogenega pristopa k upravljanju na 
vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami, 
tehnologije za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov in trajnostne proizvode, 
procese in storitve, če se zagotovi podpora 
trdni evropski vrednostni verigi na 
področju prelomnih in inovativnih 
tehnologij za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov in čistih tehnologij, od 
surovin do energetsko intenzivnih panog, 
proizvodnje in sektorja industrijskih 
storitev; poleg tega meni, da so podnebna 
pravila prvi korak k vključitvi podnebnih 
ciljev v zakonodajo Unije; meni, da je 
celovitejši in bolj sistematičen okvir ciljev 
potreben tudi za zagotavljanje skladnosti 
vseh politik Unije in homogenega pristopa 
k upravljanju na vseh področjih, s čimer bi 
utrli pot jasni in stabilni strategiji za 
evropsko industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 414
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih možnost za tehnologije z 
nizkimi emisijami in trajnostne proizvode, 
procese in storitve v celotni vrednostni 
verigi, od surovin do energetsko 
intenzivnih panog, proizvodnje in sektorja 
industrijskih storitev; meni, da je 
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meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev potreben tudi za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 
in homogenega pristopa k upravljanju na 
vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

celovitejši in bolj sistematičen okvir ciljev 
potreben tudi za zagotavljanje skladnosti 
vseh politik Unije in homogenega pristopa 
k upravljanju na vseh področjih, s čimer bi 
utrli pot jasni in stabilni strategiji za 
evropsko industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 415
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev potreben tudi za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 
in homogenega pristopa k upravljanju na 
vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije, in poziva Komisijo, naj določi tudi 
industrijske cilje, ki se vključijo v 
zakonodajo Unije; meni, da je celovitejši 
in bolj sistematičen okvir ciljev potreben 
tudi za zagotavljanje skladnosti vseh 
politik Unije in homogenega pristopa k 
upravljanju na vseh področjih, s čimer bi 
utrli pot jasni in stabilni strategiji za 
evropsko industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 416
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev potreben tudi za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 
in homogenega pristopa k upravljanju na 
vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev ter 
številnih mikro-, malih in srednjih 
podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem zelenih 
tehnologij, proizvodov in storitev; poleg 
tega meni, da so podnebna pravila prvi 
korak k vključitvi podnebnih ciljev v 
zakonodajo Unije; meni, da je celovitejši in 
bolj sistematičen okvir ciljev potreben tudi 
za zagotavljanje skladnosti vseh politik 
Unije in homogenega pristopa k 
upravljanju na vseh področjih, s čimer bi 
utrli pot jasni in stabilni strategiji za 
evropsko industrijo;

Or. it

Predlog spremembe 417
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev potreben tudi za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 
in homogenega pristopa k upravljanju na 

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; meni, da 
je celovitejši in bolj sistematičen okvir 
ciljev potreben tudi za zagotavljanje 
skladnosti vseh politik Unije in 
homogenega pristopa k upravljanju na vseh 
področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;
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vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 418
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev potreben tudi za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 
in homogenega pristopa k upravljanju na 
vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami, 
brezemisijske tehnologije, tehnologije za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
in trajnostne proizvode, procese in storitve 
v celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir zavezujočih ciljev 
potreben tudi za zagotavljanje skladnosti 
vseh politik Unije in homogenega, 
predvidljivega in vključujočega pristopa k 
upravljanju na vseh področjih, s čimer bi 
utrli pot jasni in stabilni strategiji za 
evropsko industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 419
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 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev potreben tudi za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 
in homogenega pristopa k upravljanju na 
vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da je ob podnebnih pravilih bolj 
potrebno zagotavljati skladnost vseh 
politik Unije in homogen pristop k 
upravljanju na vseh področjih, da se 
evropski industriji zagotovita varnost in 
predvidljivost kot podlaga za njene 
odločitve in naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 420
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev potreben tudi za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 
in homogenega pristopa k upravljanju na 
vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev potreben tudi za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 
in homogenega pristopa k upravljanju na 
vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo; 
poziva k strogemu upoštevanju Pariškega 
sporazuma;
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Or. en

Predlog spremembe 421
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev potreben tudi za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 
in homogenega pristopa k upravljanju na 
vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami, 
brezemisijske tehnologije in trajnostne 
proizvode, procese in storitve v celotni 
vrednostni verigi, od surovin do energetsko 
intenzivnih panog, proizvodnje in sektorja 
industrijskih storitev; poleg tega meni, da 
so podnebna pravila prvi korak k vključitvi 
podnebnih ciljev v zakonodajo Unije; 
poudarja, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir zavezujočih ciljev 
potreben tudi za zagotavljanje skladnosti 
vseh politik Unije in homogenega ter 
preglednega pristopa k upravljanju na vseh 
področjih, s čimer bi utrli pot jasni, 
predvidljivi in stabilni strategiji za 
evropsko industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 422
Marc Botenga, Sira Rego
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
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celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev potreben tudi za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 
in homogenega pristopa k upravljanju na 
vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da podnebna pravila niso dovolj 
ambiciozen prvi korak k vključitvi 
podnebnih ciljev v zakonodajo Unije; 
meni, da je celovitejši in bolj sistematičen 
okvir ciljev potreben tudi za zagotavljanje 
skladnosti vseh politik Unije in 
homogenega pristopa k upravljanju na vseh 
področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 423
Aldo Patriciello

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev potreben tudi za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 
in homogenega pristopa k upravljanju na 
vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami, 
tehnologije za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov in trajnostne proizvode, 
procese in storitve v celotni vrednostni 
verigi, od surovin do energetsko 
intenzivnih panog, proizvodnje in sektorja 
industrijskih storitev; poleg tega meni, da 
so podnebna pravila prvi korak k vključitvi 
podnebnih ciljev v zakonodajo Unije; 
meni, da je potreben tudi celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev za zagotavljanje 
skladnosti vseh politik Unije in 
homogenega pristopa k upravljanju na vseh 
področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 424
Patrizia Toia
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Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev potreben tudi za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 
in homogenega pristopa k upravljanju na 
vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami, 
brezemisijske tehnologije, tehnologije za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
in trajnostne proizvode, procese in storitve 
v celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev potreben tudi za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 
in homogenega pristopa k upravljanju na 
vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

Or. en

Predlog spremembe 425
Gianna Gancia

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev potreben tudi za 
zagotavljanje skladnosti vseh politik Unije 
in homogenega pristopa k upravljanju na 

14. meni, da je na nacionalnih in 
svetovnih trgih precej možnosti za 
tehnologije z nizkimi emisijami in 
trajnostne proizvode, procese in storitve v 
celotni vrednostni verigi, od surovin do 
energetsko intenzivnih panog, proizvodnje 
in sektorja industrijskih storitev; poleg tega 
meni, da so podnebna pravila prvi korak k 
vključitvi podnebnih ciljev v zakonodajo 
Unije; meni, da je celovitejši in bolj 
sistematičen okvir ciljev potreben tudi za 
zagotavljanje strateške skladnosti vseh 
politik Unije in homogenega pristopa k 
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vseh področjih, s čimer bi utrli pot jasni in 
stabilni strategiji za evropsko industrijo;

upravljanju na vseh področjih, s čimer bi 
utrli pot jasni in stabilni strategiji za 
evropsko industrijo;

Or. it

Predlog spremembe 426
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
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

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja, da je treba pospešiti 
uvajanje evropskega zavezništva za 
baterije, da se sprosti potencial njegove 
strateške vrednostne verige, povečajo 
možnosti za inovativne in lokalno 
proizvedene baterije, ustvari evropska 
dodana vrednost za prispevanje h 
konkurenčnosti evropske avtomobilske 
industrije in omogoči prehod na 
razogljičen električni sistem; priznava, da 
je evropski avtomobilski sektor v upadu in 
krizi; meni, da je v EU nujno treba 
ohraniti in še naprej razvijati skladno in 
dinamično raziskovalno, proizvodno, 
vrednostno in inovacijsko verigo, zlasti za 
proizvodnjo vozil; meni, da bo ohranjanje 
konkurenčnosti avtomobilskega sektorja 
po krizi zaradi COVID-19 odvisno od 
vzpostavitve pozitivnega cikla v korist 
inovacijam, zaposlovanju, 
konkurenčnosti, zdravju, okolju in 
mobilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 427
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

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva Komisijo, naj podpre 
naložbe za razširitev prometne 
infrastrukture, zlasti nizkoogljične, s 
čimer bi omogočila doseganje 
multiplikacijskega učinka z izdajanjem 
naročil najrazličnejšim subjektom – 
izvajalcem, podizvajalcem, dobaviteljem in 
njihovim podizvajalcem – ter 
zagotavljanje dolgoročne trajnostne rasti z 
nadomeščanjem in razvijanjem povezav 
med regijami EU;

Or. en

Predlog spremembe 428
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. opozarja, da je obrambna, letalska 
in vesoljska industrija v Evropi resnično 
poseben sektor industrije, ki zaradi 
svojega edinstvenega značaja potrebuje 
posebne politike; meni, da v skladu z 
evropskimi pogodbami izvajanje posebnih 
ukrepov ali politik za evropsko obrambno, 
letalsko in vesoljsko industrijo ne bi smelo 
posegati v nacionalne pristojnosti držav 
članic glede varnosti in obrambe;

Or. en
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Predlog spremembe 429
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. vztraja, da je za večjo uporabo 
obnovljivih in čistih virov energije 
potrebna ustrezna infrastruktura v 
državah in med njimi, da se zagotovi 
cenovno dostopna in trajnostna dobava 
energije; poziva Komisijo, naj določi cilje 
EU za vzpostavitev energetske 
infrastrukture za energijo iz obnovljivih 
virov, vključno z ukrepi za spodbujanje 
skupnosti na področju energije iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 430
Ismail Ertug

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja možnosti za povezovanje 
sektorjev, da bi se medsebojno povezali 
energetsko intenzivni sektorji, kot so 
gradbeništvo, prevoz in industrija; zlasti 
izpostavlja zeleni vodik iz obnovljivih 
virov energije kot sredstvo za doseganje 
boljšega povezovanja sektorjev;

Or. en

Predlog spremembe 431
Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Dan Nica, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares, 
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez 
Muñoz
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Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja potencial elektrifikacije 
avtomobilov, ki bi jo bilo treba spodbujati 
z uporabo električne energije iz 
obnovljivih virov in zelenega vodika, 
pametnim polnjenjem in podpiranjem 
raziskav o baterijah;

Or. en

Predlog spremembe 432
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. poudarja, da je pri doseganju 
podnebnih ciljev iz Pariškega sporazuma 
evropski sistem za trgovanje z emisijami 
osrednje orodje za doseganje podnebne 
nevtralnosti s tržnim pristopom, ki 
zagotavlja tehnološko nevtralnost s 
spodbujanjem industrije k doseganju 
ciljev politike z najučinkovitejšimi 
dostopnimi tehnologijami; poudarja, da je 
razogljičenje energetsko intenzivnih 
panog, kot so jeklarska, cementna in 
kemijska, glavna prednostna naloga, ob 
tem pa izpostavlja, da je treba preprečevati 
selitev virov CO2, naložb in delovnih mest; 
ponovno poudarja, da je za to potrebna 
široka razpoložljivost cenovno dostopne 
čiste energije in podporne infrastrukture; 
poziva Komisijo, naj si prednostno 
prizadeva omogočiti naložbe v energetsko 
infrastrukturo, tudi v zajemanje, uporabo 
in shranjevanje CO2 in vodik, v skladu s 
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potrebami po razogljičenju teh grozdov; 
zato poziva k razširitvi področja dejavnosti 
zajemanja in shranjevanja CO2, ki ga 
določa direktiva o EU ETS, da bo 
vključevalo tudi multimodalni prevoz;

Or. en

Predlog spremembe 433
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-
Xavier Bellamy, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 14 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14c. priznava, da je lahko jedrska 
energija pomembna kot nizkoogljična 
tehnologija v nacionalni mešanici virov 
energije, če se v zadostni meri zagotovijo 
najvišji varnostni standardi ter 
razgradnja, ob upoštevanju čezmejnih 
vprašanj; meni, da lahko jedrska energija 
pripomore k doseganju podnebnih ciljev, 
ker ne sprošča toplogrednih plinov, in 
zagotovi znaten delež proizvodnje 
električne energije v Evropi; kljub temu 
meni, da je za to energijo zaradi 
odpadkov, ki jih proizvede, potrebna 
srednje- in dolgoročna strategija, ki bo 
upoštevala tehnološki napredek (laserji, 
fuzija itd.), za izboljšanje trajnosti 
celotnega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 434
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip
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Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina in 
jedrske energije kot sredstva za energetski 
prehod in vodika kot potencialne prelomne 
tehnologije; pozdravlja vzpostavitev 
zavezništva za čisti vodik in zavezništva za 
nizkoogljično industrijo; poudarja, da je 
treba pospešiti raziskave o obsežni 
proizvodnji vodika in zelenega goriva ter o 
tehnologijah za zajemanje in shranjevanje 
CO2, ter proučiti možnost uporabe virov 
geotermalne energije; poziva tudi, naj se 
več pozornosti nameni varnosti omrežij, 
infrastrukturi in zanesljivi oskrbi s čisto in 
cenovno dostopno energijo in surovinami; 
poziva institucije EU, države članice, 
regije, industrijo in vse druge pomembne 
akterje, naj v sodelovanju izboljšajo 
energijsko učinkovitost Evrope in 
ustvarijo vodilne trge na področju čistih 
tehnologij; poziva Svet, naj več sredstev iz 
proračuna EU nameni za prizadevanja v 
zvezi s podnebnimi spremembami; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da industrije z 
visoko stopnjo selitve virov CO2 ne bodo 
prejele subvencij EU, da se podpre prehod 
industrij, katerih končni proizvodi niso 
združljivi s cilji ekološkega prehoda, in da 
se EIB bolje izkoristi kot „podnebna 
banka“ Unije za krepitev trajnostnega 
financiranja javnega in zasebnega sektorja 
ter pomoč gospodarskim družbam pri 
postopku razogljičenja; poudarja, da je 
jeklarska industrija še zlasti izpostavljena 
nepošteni konkurenci; poziva Komisijo, 
naj okrepi zaščito pred selitvijo virov CO2, 
tudi za malo in srednje veliko industrijo, 
poleg tega pa naj mehanizem za ogljično 
prilagoditev na mejah in pogodbe na 
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razliko za CO2, ki so v skladu s pravili 
STO, nujno uporabi za zaščito 
proizvajalcev in delovnih mest v EU pred 
nepošteno mednarodno konkurenco;

Or. en

Predlog spremembe 435
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro 
Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele 
subvencij EU in da se EIB bolje izkoristi 
kot „podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj 
mehanizem za ogljično prilagoditev na 
mejah uporabi za zaščito proizvajalcev in 
delovnih mest v EU pred nepošteno 
mednarodno konkurenco;

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi ključni 
gospodarski sektorji, ne glede na to, ali so 
vključeni v sistem trgovanja z emisijami 
ali ne; poudarja pomen zemeljskega plina 
kot sredstva za trajnostni in stroškovno 
učinkovit energetski prehod, ki s 
tehničnega vidika omogoča uvedbo novih 
plinov, tj. bioplina, biometana in vodika; 
poudarja, da se bodo zemeljski plin in 
druga plinska goriva uporabljala kot 
energent v industrijskem sektorju, saj v 
bližnji prihodnosti ni druge uporabne 
alternative; poziva k jasnemu in 
stabilnemu regulativnemu okviru, ki bo 
podpiral razvoj in posodobitev plinske 
infrastrukture, ter poudarja, da ustrezne 
naložbe ne smejo biti diskriminatorno 
obravnavane ne z vidika financiranja EU 
ne z vidika taksonomije; poziva tudi, naj 
se več pozornosti nameni varnosti omrežij 
in oskrbi z energijo; poziva Svet, naj več 
sredstev iz proračuna EU nameni za 
prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 



PE653.877v02-00 66/171 AM\1208890SL.docx

SL

zagotovi, da bodo industrije s tveganjem za 
visoko stopnjo selitve virov CO2 še naprej 
prejemale subvencije EU za naložbe v 
inovativne okoljske tehnologije in da se 
EIB bolje izkoristi kot „podnebna banka“ 
Unije za krepitev trajnostnega financiranja 
javnega in zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri prilagajanju na 
nove okoljske standarde, poleg tega pa naj 
mehanizem za ogljično prilagoditev na 
mejah uporabi za zaščito proizvajalcev in 
delovnih mest v EU pred nepošteno 
mednarodno konkurenco;

Or. en

Predlog spremembe 436
Maria Spiraki (Maria Spyraki), François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen konkurenčne 
brezogljične električne energije, ki je 
ključna za energetsko intenzivne panoge, 
plina kot sredstva za energetski prehod ter 
vodika in zajemanja, uporabe in 
shranjevanja CO2 kot potencialne 
prelomne tehnologije; poziva tudi, naj se 
več pozornosti nameni varnosti omrežij in 
oskrbi z energijo ter podpornim 
mehanizmom za zagotavljanje dostopa do 
cenovno dostopne in zanesljive 
brezogljične električne energije za 
energetsko intenzivne panoge; poziva 
Svet, naj več sredstev iz proračuna EU 
nameni za prizadevanja v zvezi s 
podnebnimi spremembami; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da industrije z 
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za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

visoko stopnjo selitve virov CO2 ne bodo 
prejele subvencij EU in da se EIB bolje 
izkoristi kot „podnebna banka“ Unije za 
krepitev trajnostnega financiranja javnega 
in zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah in 
izboljšave obstoječih ukrepov za 
preprečevanje selitve virov CO2 in 
trgovinsko zaščito uporabi za zaščito 
proizvajalcev in delovnih mest v EU pred 
nepošteno mednarodno konkurenco; 
Komisija bi morala poleg ukrepa ogljične 
prilagoditve na mejah proučiti tudi druga 
orodja, s katerimi bi podprla preobrazbo 
evropske industrije za doseganje 
podnebnih ciljev Unije;

Or. en

Predlog spremembe 437
Miapetra Kumpula-Natri

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev 

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja, da ima čista in 
trajnostna energija pomembno vlogo v 
prehodu na čisto gospodarstvo ter da je 
konkurenčna brezogljična električna 
energija pomembna za evropsko 
industrijo; poziva Komisijo, naj zagotovi 
ustrezne naložbe v infrastrukturne 
projekte za čisto energijo, kot so pametna 
omrežja, da se izpolnijo zahteve za vse 
obsežnejšo elektrifikacijo; poudarja 
pomen plina kot sredstva za energetski 
prehod in vodika kot potencialne prelomne 
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trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

tehnologije; poziva tudi, naj se več 
pozornosti nameni varnosti omrežij in 
oskrbi z energijo; poziva Svet, naj več 
sredstev iz proračuna EU nameni za 
prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

Or. en

Predlog spremembe 438
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele 
subvencij EU in da se EIB bolje izkoristi 
kot „podnebna banka“ Unije za krepitev 

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
kažipot za oblikovanje industrije 
prihodnosti; poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije kot 
ukrep za zagotavljanje energetske 
neodvisnosti EU; poziva tudi, naj se več 
pozornosti nameni varnosti omrežij in 
oskrbi z energijo; poziva EIB, naj okrepi 
financiranje javnega in zasebnega sektorja 
ter pomaga gospodarskim družbam pri 
prehodu na gospodarstvo, ki ustvarja 
delovna mesta in blaginjo, poleg tega pa 
naj mehanizem za ogljično prilagoditev na 
mejah uporabi za zaščito proizvajalcev in 
delovnih mest v EU pred nepošteno 
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trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj 
mehanizem za ogljično prilagoditev na 
mejah uporabi za zaščito proizvajalcev in 
delovnih mest v EU pred nepošteno 
mednarodno konkurenco;

mednarodno konkurenco;

Or. en

Predlog spremembe 439
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele 
subvencij EU in da se EIB bolje izkoristi 
kot „podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj 
mehanizem za ogljično prilagoditev na 
mejah uporabi za zaščito proizvajalcev in 
delovnih mest v EU pred nepošteno 
mednarodno konkurenco;

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
stabilen okvir podnebnih ciljev kot kažipot 
za oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in tehnologij 
vodika kot pomembnih prelomnih 
tehnologij; poudarja, da je odporno 
delovanje notranjega energijskega trga 
ključni del energetskega prehoda; v zvezi 
s tem poziva, naj se več pozornosti nameni 
razvoju pametnega in digitalnega 
električnega in plinskega omrežja, ki 
bosta v celoti skladna s cilji razogljičenja, 
da se okrepi notranji energijski trg, 
podpre energetski prehod in izboljša 
zanesljivost oskrbe z energijo; poziva 
Komisijo in države članice, naj temu 
namenijo prednost pri financiranju v fazi 
obnove in okrevanja; podpira razvoj 
nadnacionalnih energetskih omrežij ter 
učinkovite in hitre postopke odločanja, ki 
ga bodo podpirali; opozarja, da lahko 
uporaba mednarodnih tržnih 
mehanizmov, skladnih s STO, prispeva k 
stroškovno učinkovitemu doseganju 
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podnebnih ciljev EU in držav članic; 
poziva tudi k pripravi predlogov za hitro 
harmonizacijo nacionalnih pravil za 
trgovanje z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 440
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele 
subvencij EU in da se EIB bolje izkoristi 
kot „podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj 
mehanizem za ogljično prilagoditev na 
mejah uporabi za zaščito proizvajalcev in 
delovnih mest v EU pred nepošteno 
mednarodno konkurenco;

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
stabilen okvir podnebnih ciljev kot kažipot 
za oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in tehnologij 
vodika kot pomembnih prelomnih 
tehnologij; poudarja, da je odporno 
delovanje notranjega energijskega trga 
ključni del energetskega prehoda; v zvezi 
s tem poziva, naj se več pozornosti nameni 
razvoju pametnega in digitalnega 
električnega in plinskega omrežja, ki 
bosta v celoti skladna s cilji razogljičenja, 
da se okrepi notranji energijski trg, 
podpre energetski prehod in izboljša 
zanesljivost oskrbe z energijo; poziva 
Komisijo in države članice, naj temu 
namenijo prednost pri financiranju v fazi 
obnove in okrevanja; podpira razvoj 
nadnacionalnih energetskih omrežij ter 
učinkovite in hitre postopke odločanja, ki 
ga bodo podpirali; opozarja, da lahko 
uporaba mednarodnega tržnega 
mehanizma prispeva k stroškovno 
učinkovitemu doseganju podnebnih ciljev 
EU in držav članic; poziva tudi k pripravi 
predlogov za hitro harmonizacijo 
nacionalnih pravil za trgovanje z 
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energijo;

Or. en

Predlog spremembe 441
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, 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, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele 
subvencij EU in da se EIB bolje izkoristi 
kot „podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj 
mehanizem za ogljično prilagoditev na 
mejah uporabi za zaščito proizvajalcev in 
delovnih mest v EU pred nepošteno 
mednarodno konkurenco;

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
stabilen okvir podnebnih ciljev kot kažipot 
za oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in tehnologij 
vodika kot pomembnih prelomnih 
tehnologij; poudarja, da je odporno 
delovanje notranjega energijskega trga 
ključni del energetskega prehoda; v zvezi 
s tem poziva, naj se več pozornosti nameni 
razvoju pametnega in digitalnega 
električnega in plinskega omrežja, ki 
bosta v celoti skladna s cilji razogljičenja, 
da se okrepi notranji energijski trg, 
podpre energetski prehod in izboljša 
zanesljivost oskrbe z energijo; poziva 
Komisijo in države članice, naj temu 
namenijo prednost pri financiranju v fazi 
obnove in okrevanja; podpira razvoj 
nadnacionalnih energetskih omrežij ter 
učinkovite in hitre postopke odločanja, ki 
ga bodo podpirali; opozarja, da lahko 
uporaba mednarodnih tržnih mehanizmov 
prispeva k stroškovno učinkovitemu 
doseganju podnebnih ciljev EU in držav 
članic; poziva tudi k pripravi predlogov za 
hitro harmonizacijo nacionalnih pravil za 
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trgovanje z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 442
Salvatore De Meo

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
stabilen okvir podnebnih ciljev kot kažipot 
za oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in tehnologij 
vodika kot pomembnih prelomnih 
tehnologij; poudarja, da je odporno 
delovanje notranjega energijskega trga 
ključni del energetskega prehoda; v zvezi 
s tem poziva, naj se več pozornosti nameni 
razvoju pametnega in digitalnega 
električnega in plinskega omrežja, ki 
bosta v celoti skladna s cilji razogljičenja, 
da se okrepi notranji energijski trg, 
podpre energetski prehod in izboljša 
zanesljivost oskrbe z energijo; poziva 
Komisijo in države članice, naj temu 
namenijo prednost pri financiranju v fazi 
obnove in okrevanja; podpira razvoj 
nadnacionalnih energetskih omrežij ter 
učinkovite in hitre postopke odločanja, ki 
ga bodo podpirali; opozarja, da lahko 
uporaba mednarodnih tržnih mehanizmov 
prispeva k stroškovno učinkovitemu 
doseganju podnebnih ciljev EU in držav 
članic; poziva tudi k pripravi predlogov za 
hitro harmonizacijo nacionalnih pravil za 
trgovanje z energijo;

Or. en
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Predlog spremembe 443
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj 
mehanizem za ogljično prilagoditev na 
mejah uporabi za zaščito proizvajalcev in 
delovnih mest v EU pred nepošteno 
mednarodno konkurenco;

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled ciljev kot kažipot za oblikovanje 
industrije prihodnosti; poudarja pomen 
plina kot sredstva za energetski prehod in 
vodika kot potencialne prelomne 
tehnologije; poziva tudi, naj se več 
pozornosti nameni varnosti omrežij in 
oskrbi z energijo; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU, poleg tega pa naj mehanizem za 
ogljično prilagoditev na mejah uporabi za 
zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco ter uvozom proizvodov in 
storitev z močnim okoljskim odtisom;

Or. en

Predlog spremembe 444
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
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evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev in ciljev 
uspešnosti industrije kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije pravično in glede na njihove 
možnosti za zmanjšanje emisij prispevati 
vsi sektorji, ter v zvezi s tem poudarja 
pomen plina kot sredstva za energetski 
prehod za omejeno obdobje in vodika, 
zlasti zelenega vodika, kot potencialne 
prelomne tehnologije; poziva tudi, naj se 
več pozornosti nameni varnosti omrežij in 
oskrbi z energijo ter cenovni dostopnosti; 
poziva Svet, naj več sredstev iz proračuna 
EU nameni za prizadevanja v zvezi s 
podnebnimi spremembami, in sicer vsaj 
25 % v ustreznih programih, kot je 
Obzorje Evropa; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
emisij CO2 ne bodo prejele subvencij EU 
in da se EIB bolje izkoristi kot „podnebna 
banka“ Unije za krepitev trajnostnega 
financiranja javnega in zasebnega sektorja 
ter pomoč gospodarskim družbam pri 
postopku razogljičenja, poleg tega pa naj 
mehanizem za ogljično prilagoditev na 
mejah uporabi za zaščito proizvajalcev in 
delovnih mest v EU pred nepošteno 
mednarodno konkurenco;

Or. en

Predlog spremembe 445
Niels Fuglsang, Mohammed Chahim

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
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zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
Komisijo, naj predlaga reformo sistema 
trgovanja z emisijami EU, da bi zvišala 
ceno pravic za CO2 in tako spodbudila 
naložbe v zeleno tehnologijo, ki je v večini 
proizvedena v EU; poziva tudi, naj se več 
pozornosti nameni varnosti omrežij in 
oskrbi z energijo; poziva Svet, naj več 
sredstev iz proračuna EU nameni za 
prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

Or. en

Predlog spremembe 446
Marek Paweł Balt

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen konkurenčne 
brezogljične električne energije, ki je 
ključna za energetsko intenzivne panoge, 
plina kot sredstva za energetski prehod in 
vodika kot potencialne prelomne 
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naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

tehnologije; poziva tudi, naj se več 
pozornosti nameni varnosti omrežij in 
oskrbi z energijo ter podpornim 
mehanizmom za zagotavljanje dostopa do 
cenovno dostopne in zanesljive 
brezogljične električne energije za 
energetsko intenzivne panoge; poziva 
Svet, naj več sredstev iz proračuna EU 
nameni za prizadevanja v zvezi s 
podnebnimi spremembami; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da industrije z 
visoko stopnjo selitve virov CO2 ne bodo 
prejele subvencij EU in da se EIB bolje 
izkoristi kot „podnebna banka“ Unije za 
krepitev trajnostnega financiranja javnega 
in zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

Or. en

Predlog spremembe 447
Aldo Patriciello

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika 
kot potencialne prelomne tehnologije; 
poziva tudi, naj se več pozornosti nameni 
varnosti omrežij in oskrbi z energijo; 
poziva Svet, naj več sredstev iz proračuna 
EU nameni za prizadevanja v zvezi s 
podnebnimi spremembami; poziva 

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem opozarja na pomen 
zagotavljanja podnebno nevtralne 
energije po globalno konkurenčnih cenah 
za industrijo in v ta namen tudi opozarja, 
da je treba pospešiti razvoj zmogljivosti za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
in njihovo vključevanje v mešanico virov 
energije ter olajšati uvedbo proizvodnje 
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Komisijo, naj zagotovi, da industrije z 
visoko stopnjo selitve virov CO2 ne bodo 
prejele subvencij EU in da se EIB bolje 
izkoristi kot „podnebna banka“ Unije za 
krepitev trajnostnega financiranja javnega 
in zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

vodika, ki temelji na električni energiji iz 
obnovljivih virov, in njegovo uporabo v 
sektorjih, v katerih je zmanjšanje emisij 
težko dosegljivo;

poziva Svet, naj več sredstev iz proračuna 
EU nameni za prizadevanja v zvezi s 
podnebnimi spremembami, in sicer vsaj 
30 % proračuna; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

Or. en

Predlog spremembe 448
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
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sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU, da se podpre prehod industrij, katerih 
končni proizvodi niso združljivi s cilji 
zelenega prehoda, in da se EIB bolje 
izkoristi kot „podnebna banka“ Unije za 
krepitev trajnostnega financiranja javnega 
in zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

Or. fr

Predlog spremembe 449
Gianna Gancia

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; se 
zaveda, da je oblikovanje takega okvira 
smiselno le, če pri tem sodelujejo tudi 
najbolj neposredno vpletene tretje 
države; meni, da bi morali k uresničevanju 
podnebnih ciljev Unije prispevati vsi 
sektorji, ter v zvezi s tem poudarja pomen 
plina kot sredstva za energetski prehod in 
vodika kot potencialne prelomne 
tehnologije; poziva tudi, naj se več 
pozornosti nameni varnosti omrežij in 
oskrbi z energijo; poziva Svet, naj več 
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selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

sredstev iz proračuna EU nameni za 
prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

Or. it

Predlog spremembe 450
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično 
učinkovito evropsko industrijsko politiko 
potreben pregled podnebnih ciljev kot 
kažipot za oblikovanje industrije 
prihodnosti; meni, da bi morali k 
uresničevanju podnebnih ciljev Unije 
prispevati vsi sektorji, ter v zvezi s tem 
poudarja pomen plina kot sredstva za 
energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni 
varnosti omrežij in oskrbi z energijo; 
poziva Svet, naj več sredstev iz proračuna 
EU nameni za prizadevanja v zvezi s 
podnebnimi spremembami; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da industrije z 
visoko stopnjo selitve virov CO2 ne bodo 
prejele subvencij EU in da se EIB bolje 
izkoristi kot „podnebna banka“ Unije za 
krepitev trajnostnega financiranja 

15. vztraja, da mora resnično 
učinkovita evropska industrijska politika 
temeljiti na regulativnem okviru, ki 
določa krivuljo splošnega zmanjševanja 
emisij v smeri podnebnih ciljev in cilja 
neto ničelnih emisij toplogrednih plinov 
Unije za leto 2030 v skladu s Pariškim 
sporazumom z jasnimi petletnimi 
vmesnimi cilji in kazalniki; meni, da bi 
morali k uresničevanju podnebnih ciljev 
Unije prispevati vsi sektorji, ter v zvezi s 
tem poudarja pomen tega, da Komisija 
pripravi poteke za posamezne sektorje z 
določitvijo ukrepov, potrebnih za 
doseganje teh ciljev, in zagotavljanjem 
skladnosti politik; poudarja, da se s temi 
podnebnimi poteki krepita dolgoročna 
varnost in regulativna predvidljivost za 
vlagatelje ter da se uporabljajo kot 
smernice za prihodnje ukrepe politike, ki 
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javnega in zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj 
mehanizem za ogljično prilagoditev na 
mejah uporabi za zaščito proizvajalcev in 
delovnih mest v EU pred nepošteno 
mednarodno konkurenco;

bodo prav tako usmerjali prihodnje 
industrijske in naložbene odločitve;

Or. en

Predlog spremembe 451
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen pospešitve 
raziskav in tehnološkega razvoja kot 
bistvenih dejavnikov za zagotavljanje 
podpore pri prehodu, plina kot sredstva za 
energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
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konkurenco;

Or. it

Predlog spremembe 452
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem opozarja na strateško vlogo 
električne infrastrukture za energetski in 
podnebni prehod ter poudarja pomen plina 
kot sredstva za energetski prehod in vodika 
kot potencialne prelomne tehnologije; 
poziva tudi, naj se več pozornosti nameni 
varnosti omrežij in oskrbi z energijo; 
poziva Svet, naj več sredstev iz proračuna 
EU nameni za prizadevanja v zvezi s 
podnebnimi spremembami; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da industrije z 
visoko stopnjo selitve virov CO2 ne bodo 
prejele subvencij EU in da se EIB bolje 
izkoristi kot „podnebna banka“ Unije za 
krepitev trajnostnega financiranja javnega 
in zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

Or. en

Predlog spremembe 453
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim



PE653.877v02-00 82/171 AM\1208890SL.docx

SL

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele 
subvencij EU in da se EIB bolje izkoristi 
kot „podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj 
mehanizem za ogljično prilagoditev na 
mejah uporabi za zaščito proizvajalcev in 
delovnih mest v EU pred nepošteno 
mednarodno konkurenco;

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
okvir upravljanja za določanje ciljev, 
opredelitev sektorskih kažipotov, 
spremljanje napredka industrijskega 
prehoda, zlasti z merili iz taksonomije EU 
in obveznim letnim podjetniškim 
razkritjem, povezanim s taksonomijo, ter 
zagotavljanje skladnosti politik; zato 
poziva Komisijo, naj ustanovi neodvisno 
opazovalno skupino za oblikovanje 
industrije prihodnosti; meni, da bi morali k 
uresničevanju podnebnih in okoljskih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, in ob 
upoštevanju tega poziva Komisijo, naj 
pripravi splošno strategijo z jasnim 
časovnim okvirom za sledenje napredku v 
zvezi s tem, poudarja pomen energije iz 
obnovljivih virov in vodika iz obnovljivih 
virov za prehod sektorjev industrije na 
podnebno nevtralno pot ter plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije in 
poziva, naj se več pozornosti nameni 
varnosti omrežij in oskrbi z energijo; 
poziva Svet, naj več sredstev iz proračuna 
EU nameni za prizadevanja v zvezi s 
podnebnimi ukrepi;

Or. en

Predlog spremembe 454
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
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pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele 
subvencij EU in da se EIB bolje izkoristi 
kot „podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami in naj se EIB bolje izkoristi 
kot „podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj se 
mehanizem za ogljično prilagoditev na 
mejah uporabi za zaščito proizvajalcev in 
delovnih mest v EU pred nepošteno 
mednarodno konkurenco;

Or. en

Predlog spremembe 455
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen virov energije 
brez emisij toplogrednih plinov ter plina 
kot sredstva za energetski prehod in vodika 
kot potencialne prelomne tehnologije; 
poziva tudi, naj se več pozornosti nameni 
varnosti omrežij in oskrbi z energijo; 
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za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

poziva Svet, naj več sredstev iz proračuna 
EU nameni za prizadevanja v zvezi s 
podnebnimi spremembami; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da industrije z 
visoko stopnjo selitve virov CO2 ne bodo 
prejele subvencij EU in da se EIB bolje 
izkoristi kot „podnebna banka“ Unije za 
krepitev trajnostnega financiranja javnega 
in zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

Or. fr

Predlog spremembe 456
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen razogljičenega 
plina iz obnovljivih virov kot sredstva za 
energetski prehod in čistega vodika, zlasti 
zelenega vodika, kot potencialne prelomne 
tehnologije; poziva tudi, naj se več 
pozornosti nameni varnosti omrežij in 
oskrbi z energijo; poziva Svet, naj več 
sredstev iz proračuna EU nameni za 
prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev 
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gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

Or. en

Predlog spremembe 457
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo; poziva Svet, 
naj več sredstev iz proračuna EU nameni 
za prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika kot 
potencialne prelomne tehnologije; poziva 
tudi, naj se več pozornosti nameni varnosti 
omrežij in oskrbi z energijo, zlasti za 
energetsko intenzivne industrijske 
panoge; poziva Svet, naj več sredstev iz 
proračuna EU nameni za prizadevanja v 
zvezi s podnebnimi spremembami; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da industrije z 
visoko stopnjo selitve virov CO2 ne bodo 
prejele subvencij EU in da se EIB bolje 
izkoristi kot „podnebna banka“ Unije za 
krepitev trajnostnega financiranja javnega 
in zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah uporabi 
za zaščito proizvajalcev in delovnih mest v 
EU pred nepošteno mednarodno 
konkurenco;
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Or. fr

Predlog spremembe 458
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika 
kot potencialne prelomne tehnologije; 
poziva tudi, naj se več pozornosti nameni 
varnosti omrežij in oskrbi z energijo; 
poziva Svet, naj več sredstev iz proračuna 
EU nameni za prizadevanja v zvezi s 
podnebnimi spremembami; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da industrije z 
visoko stopnjo selitve virov CO2 ne bodo 
prejele subvencij EU in da se EIB bolje 
izkoristi kot „podnebna banka“ Unije za 
krepitev trajnostnega financiranja 
javnega in zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj 
mehanizem za ogljično prilagoditev na 
mejah uporabi za zaščito proizvajalcev in 
delovnih mest v EU pred nepošteno 
mednarodno konkurenco;

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko, ki je 
zmožna oblikovati industrijo prihodnosti 
in poskrbeti, da ne bo nihče zapostavljen, 
potreben trden okvir upravljanja, ki 
določa cilje, opredeljuje sektorske 
kažipote za industrijske prehode, spremlja 
napredek ter tudi zagotavlja skladnost 
politik; meni, da bi morali k uresničevanju 
podnebnih ciljev Unije prispevati vsi 
sektorji; zato poziva Komisijo, naj določi 
vključujoče in pregledno upravljanje za 
opredelitev jasnega kažipota za podnebne 
cilje in cilje zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov za leto 2050 s 
pomembnimi mejniki do leta 2030 in 2040 
ter ustreznih sektorskih potekov in ciljev 
za usmerjanje industrijske preobrazbe; 
poleg tega poziva Komisijo, naj vzpostavi 
neodvisno opazovalno skupino, ki jo bodo 
sestavljali strokovnjaki, deležniki in 
civilna družba, da bi spremljala napredek 
sektorjev industrije na poti proti 
doseganju teh ciljev in poročala o tem 
napredku ter predlagala ukrepe za 
popravek krivulje tistih sektorjev 
industrije, ki se od nje oddaljujejo;

Or. en

Predlog spremembe 459
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
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Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen plina kot 
sredstva za energetski prehod in vodika 
kot potencialne prelomne tehnologije; 
poziva tudi, naj se več pozornosti nameni 
varnosti omrežij in oskrbi z energijo; 
poziva Svet, naj več sredstev iz proračuna 
EU nameni za prizadevanja v zvezi s 
podnebnimi spremembami; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da industrije z 
visoko stopnjo selitve virov CO2 ne bodo 
prejele subvencij EU in da se EIB bolje 
izkoristi kot „podnebna banka“ Unije za 
krepitev trajnostnega financiranja javnega 
in zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja, poleg tega pa naj 
mehanizem za ogljično prilagoditev na 
mejah uporabi za zaščito proizvajalcev in 
delovnih mest v EU pred nepošteno 
mednarodno konkurenco;

15. vztraja, da je za resnično učinkovito 
evropsko industrijsko politiko potreben 
pregled podnebnih ciljev kot kažipot za 
oblikovanje industrije prihodnosti; meni, 
da bi morali k uresničevanju podnebnih 
ciljev Unije prispevati vsi sektorji, ter v 
zvezi s tem poudarja pomen zelenega 
vodika kot potencialne prelomne 
tehnologije; poziva tudi, naj se več 
pozornosti nameni varnosti omrežij in 
oskrbi z energijo; poziva Svet, naj več 
sredstev iz proračuna EU nameni za 
prizadevanja v zvezi s podnebnimi 
spremembami; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da industrije z visoko stopnjo 
selitve virov CO2 ne bodo prejele subvencij 
EU in da se EIB bolje izkoristi kot 
„podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja javnega in 
zasebnega sektorja ter pomoč 
gospodarskim družbam pri postopku 
razogljičenja; zato poziva Komisijo, naj 
sprejme novo strategijo za intelektualno 
lastnino, ki bo spodbujala prenos ključnih 
okoljskih tehnologij v države v razvoju z 
izdajanjem brezplačnih ali odprtih licenc 
za take tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 460
Salvatore De Meo

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a.  poziva Komisijo, naj brez 
izkrivljanja konkurence okrepi zaščito 
pred selitvijo virov CO2, tudi za malo in 
srednjo industrijo, ter zagotovi, da uspeva 
industrijska proizvodnja v Evropi, in da se 
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EIB bolje izkoristi kot „podnebna banka“ 
Unije za krepitev trajnostnega 
financiranja javnega in zasebnega 
sektorja ter pomoč gospodarskim družbam 
pri postopku razogljičenja, poleg tega pa 
naj čim prej prouči možnost mehanizmov 
za ogljično prilagoditev na mejah, ki so 
skladni s pravili STO ter drugimi 
sporazumi o prosti trgovini Unije, kot 
način za zagotavljanje konkurenčnega 
okolja za industrijo EU, vključno s 
proizvajalci nižje v proizvodni verigi, na 
podlagi temeljitih ocen učinka; poudarja, 
da izboljšan stavbni fond ponuja največ 
možnosti za doseganje energetskih in 
podnebnih ciljev EU in da so politika, 
finance in inovacije/digitalizacija trije 
ključni pogoji za trajnostno grajeno 
okolje; meni, da bo za čim večji izkoristek 
potenciala energijske učinkovitosti stavb 
potrebna pametna kombinacija strogega 
izvajanja obstoječih politik, pobud za nove 
politike, da se postopno odpravijo stavbe z 
najslabšo energijsko učinkovitostjo, 
ustreznih mehanizmov financiranja in 
naložb v inovativne rešitve;

Or. en

Predlog spremembe 461
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj brez 
izkrivljanja konkurence okrepi zaščito 
pred selitvijo virov CO2, tudi za malo in 
srednjo industrijo, ter zagotovi, da uspeva 
industrijska proizvodnja v Evropi, in da se 
EIB bolje izkoristi kot „podnebna banka“ 
Unije za krepitev trajnostnega 
financiranja javnega in zasebnega 
sektorja ter pomoč gospodarskim družbam 
pri postopku razogljičenja, poleg tega pa 
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naj čim prej prouči možnost mehanizmov 
za ogljično prilagoditev na mejah, ki so 
skladni s pravili STO ter drugimi 
sporazumi o prosti trgovini Unije, kot 
način za zagotavljanje konkurenčnega 
okolja za industrijo EU, vključno s 
proizvajalci nižje v proizvodni verigi, na 
podlagi temeljitih ocen učinka; poudarja, 
da izboljšan stavbni fond ponuja največ 
možnosti za doseganje energetskih in 
podnebnih ciljev EU in da so politika, 
finance in inovacije/digitalizacija trije 
ključni pogoji za trajnostno grajeno 
okolje; meni, da bo za čim večji izkoristek 
potenciala energijske učinkovitosti stavb 
potrebna pametna kombinacija strogega 
izvajanja obstoječih politik, pobud za nove 
politike, da se postopno odpravijo stavbe z 
najslabšo energijsko učinkovitostjo, 
ustreznih mehanizmov financiranja in 
naložb v inovativne rešitve;

Or. en

Predlog spremembe 462
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
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

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj brez 
izkrivljanja konkurence okrepi zaščito 
pred selitvijo virov CO2, tudi za malo in 
srednjo industrijo, ter zagotovi, da uspeva 
industrijska proizvodnja v Evropi, in da se 
EIB bolje izkoristi kot „podnebna banka“ 
Unije za krepitev trajnostnega 
financiranja javnega in zasebnega 
sektorja ter pomoč gospodarskim družbam 
pri postopku razogljičenja, poleg tega pa 
naj čim prej prouči možnost mehanizmov 
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za ogljično prilagoditev na mejah, ki so 
skladni s pravili STO ter drugimi 
sporazumi o prosti trgovini Unije, kot 
način za zagotavljanje konkurenčnega 
okolja za industrijo EU, vključno s 
proizvajalci nižje v proizvodni verigi, na 
podlagi temeljitih ocen učinka; poudarja, 
da izboljšan stavbni fond ponuja največ 
možnosti za doseganje energetskih in 
podnebnih ciljev EU in da so politika, 
finance in inovacije/digitalizacija trije 
ključni pogoji za trajnostno grajeno 
okolje; meni, da bo za čim večji izkoristek 
potenciala energijske učinkovitosti stavb 
potrebna pametna kombinacija strogega 
izvajanja obstoječih politik, pobud za nove 
politike, da se postopno odpravijo stavbe z 
najslabšo energijsko učinkovitostjo, 
ustreznih mehanizmov financiranja in 
naložb v inovativne rešitve;

Or. en

Predlog spremembe 463
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Dan Nica

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja velik pomen evropske 
industrije za evropsko blaginjo in 
razogljičenje; poudarja tudi večje 
proizvodne stroške za evropsko industrijo, 
ki spoštuje visoke socialne in okoljske 
standarde in prispeva k podnebni 
nevtralnosti do leta 2050, ter večjo 
mednarodno konkurenco, ki povzroča 
presežek uvoženih poceni proizvodov na 
evropske trge; v zvezi s tem poziva 
Komisijo, naj okrepi in ohranja 
učinkovite instrumente za preprečevanje 
selitve virov CO2, ob tem pa preprečuje 
nepričakovane dobičke, vključno z 
ocenjevanjem potrebe po dodatni 
brezplačni dodelitvi pravic in državni 
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pomoči za nadomestilo posrednih stroškov 
električne energije v okviru sistema 
trgovanja z emisijami ter ogljično 
prilagoditvijo na mejah, skladno s STO; 
poziva Komisijo, naj v celoti izkoristi svoje 
instrumente trgovinske zaščite in zaščitne 
ukrepe ter zagotovi, da bo polna 
zavezanost Pariškemu sporazumu in 
delovnim standardom Mednarodne 
organizacije dela pogoj za sporazume o 
prosti trgovini;

Or. en

Predlog spremembe 464
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj ustanovi 
uravnoteženo neodvisno opazovalno 
skupino, ki jo bodo sestavljali ustrezni 
strokovnjaki in deležniki, vključno z 
organizacijami civilne družbe, da bi stalno 
spremljala napredek posameznih sektorjev 
industrije v smeri doseganja podnebnih 
ciljev, zlasti cilja neto ničelnih emisij 
toplogrednih plinov, ter svetovala Komisiji 
o uporabi taksonomije trajnostnih 
dejavnosti EU, vključno s prednostno 
infrastrukturo, projekti in cilji, ter na 
vključujoč in pregleden način predlagala 
popravne ukrepe na podlagi dokazov, če 
se emisije sektorja industrije oddaljujejo 
od določenega poteka;

Or. en

Predlog spremembe 465
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar
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Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja pomembnost agende za 
trajnostno rast, ki temelji na znanosti in 
inovacijah ter spodbuja gospodarsko 
odprtost in inovacijam prijazne trge; 
poudarja, da bi morala temeljiti na 
celostnem pristopu ter da sta potrebni 
ambiciozna kombinacija politik z višjimi 
ravnmi naložb, tudi neposrednih tujih 
naložb, v raziskave in inovacije ter oživitev 
evropske industrije v novih obetavnih 
sektorjih in zrelih sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 466
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj znova oceni 
in prilagodi evropsko okoljsko 
zakonodajo, kot je Direktiva 2011/92/EU 
o presoji vplivov na okolje, da bi 
omogočili in pospešili postopke odobritve 
obsežnih infrastrukturnih projektov, ki so 
potrebni za uspešno preobrazbo sektorjev 
energetike in mobilnosti; poziva Komisijo, 
naj v zvezi z novim zelenim dogovorom 
zagotovi dosledno oblikovanje politik na 
evropski ravni;

Or. en

Predlog spremembe 467
Dominique Riquet, Christophe Grudler
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Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. opozarja, da je evropska industrija 
lahko konkurenčna le ob dobro delujočem 
infrastrukturnem omrežju; poziva k 
dolgoročni naložbeni politiki za opremo in 
obnovo infrastrukture ter k zmanjšanju 
upravnih ovir, ki zavirajo razvoj 
vseevropskih omrežij;

Or. fr

Predlog spremembe 468
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. za doseganje ogljične nevtralnosti 
so potrebne nenehne naložbe v evropski 
energetski sektor, zato je treba zagotoviti 
cenovno dostopne cene energije za 
podjetja in potrošnike ter trajno in varno 
oskrbo z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 469
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Svet, naj porabo, povezano 
s podnebjem, poveča na najmanj 40 % 
proračuna EU in zagotovi, da je skupna 
poraba v skladu s ciljem postopnega 
opuščanja neposrednih in posrednih 



PE653.877v02-00 94/171 AM\1208890SL.docx

SL

subvencij za fosilna goriva;

Or. en

Predlog spremembe 470
Ismail Ertug

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Komisijo, naj se v 
prihodnjem zavezništvu za čisti vodik 
ambiciozno osredotoči na zeleni vodik iz 
obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 471
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. meni, da izboljšan stavbni fond 
ponuja največ možnosti za doseganje 
energetskih in podnebnih ciljev EU;

Or. en

Predlog spremembe 472
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Dan Nica

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poudarja, da so za razogljičenje 
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industrijskih procesov potrebne znatne 
količine cenovno dostopne in varne 
energije iz obnovljivih virov ter nosilcev 
energije iz obnovljivih virov, kot je zeleni 
vodik, pa tudi ustrezna infrastruktura; 
zato poudarja, da je potrebno pametno 
sektorsko povezovanje industrijskega in 
energetskega sektorja; poziva Komisijo in 
države članice, naj nadalje podpirajo 
uvajanje energije iz obnovljivih virov, 
shranjevanje energije, električna omrežja 
in proizvodne zmogljivosti za zeleni vodik; 
nadalje poziva Komisijo, naj oceni 
pripravljenost evropske plinske 
infrastrukture na vodik ter pripravi načrt 
za vodik, vključno s trenutno in 
potencialno evropsko zmogljivostjo za 
proizvodnjo zelenega vodika, potrebo po 
uvozu zelenega vodika in vlogo modrega 
vodika pri razogljičenju kot prehodne 
molekule na poti k izključni uporabi 
zelenega vodika;

Or. en

Predlog spremembe 473
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poziva k hitremu opuščanju 
fosilnih goril in poudarja, da je treba 
vzpostaviti izredno učinkovit energetski 
sistem, ki v celoti temelji na obnovljivih 
virih energije; opozarja na pomembnost 
zagotavljanja energije iz obnovljivih virov 
po svetovno konkurenčnih cenah za 
industrijo in v ta namen tudi poudarja, da 
je treba podpirati obsežno proizvodnjo 
obnovljivih virov energije znotraj Unije, 
pospešiti razvoj zmogljivosti za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
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in njihovo vključevanje v mešanico virov 
energije ter olajšati elektrifikacijo 
industrije in, kadar to ni izvedljivo, uvesti 
rešitve na podlagi vodika, ki v celoti 
temelji na obnovljivih virih energije;

Or. en

Predlog spremembe 474
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. meni, da tradicionalni instrumenti 
zavarovanja ne zadostujejo za kritje izgub 
pri prekinitvi poslovanja zaradi pandemije 
in da je potrebna ambiciozna rešitev na 
ravni EU za predvidevanje in upravljanje 
negativnih učinkov prihodnje pandemije 
ali sistemske krize na ljudi, podjetja in 
gospodarstvo; poziva Komisijo, naj si 
prizadeva za oblikovanje okvira, ki bi 
zajemal institucionalne vlagatelje, države 
članice in EU ter bi kril izgube zaradi 
prekinitve poslovanja v primeru prihodnje 
pandemije;

Or. en

Predlog spremembe 475
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poudarja, da je treba podpirati 
povezane in usklajene spodbude za 
krožnost in čisto primarno proizvodnjo ter 
obravnavati nove cilje in načrte za 
srednjeročno in dolgoročno preobrazbo v 
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skladu s podnebnimi in okoljskimi cilji 
EU do leta 2030, 2040 in 2050, da bi 
olajšali prehod industrijskih sektorjev, pri 
čemer je treba upoštevati tudi regionalne 
posebnosti;

Or. en

Predlog spremembe 476
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
industrije z visoko stopnjo selitve virov 
CO2 ne bodo prejele subvencij EU in da se 
EIB bolje izkoristi kot „podnebna banka“ 
Unije za krepitev trajnostnega 
financiranja javnega in zasebnega 
sektorja v skladu s taksonomijo 
trajnostnih dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 477
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 15 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15c. poziva Komisijo, naj prouči 
različne mehanizme za zaščito 
proizvajalcev in delovnih mest v EU pred 
nepošteno mednarodno konkurenco ter 
spodbujanje trgovinskih partneric k 
sprejetju ambiciozne podnebne in okoljske 
zakonodaje; v zvezi s tem pozdravlja 
namen Komisije za izvajanje davka na 
meji glede na emisije ogljika, skladnega s 
STO, in v zvezi s tem poziva Komisijo, naj 
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oceni, kako bi bilo mogoče oblikovati 
davek na dodane emisije, ki bi se 
uporabljal za končne proizvode, s čimer bi 
z DDV denarno izrazili emisije CO2 v 
proizvodnem postopku;

Or. en

Predlog spremembe 478
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel

Predlog resolucije
Odstavek 15 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15c. poudarja, da mora biti 
razogljičenje industrijskih proizvodnih 
postopkov za industrijo ekonomsko 
upravičeno; z zaskrbljenostjo ugotavlja, 
da številne vrste že razpoložljive čiste 
tehnologije in podporne infrastrukture, 
vključno z energetsko, še vedno niso 
konkurenčne ogljično intenzivnim 
tehnologijam in energiji; spodbuja 
Komisijo, naj oceni in prouči nove 
pristope k obravnavanju te težave, kot so 
ogljične pogodbe na razliko, industrijske 
cene energije ter kvote za vsebnost čistih 
in recikliranih osnovnih materialov v 
končnih proizvodih;

Or. en

Predlog spremembe 479
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15c. poziva Svet, naj porabo, povezano 
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s podnebjem, v okviru proračuna EU 
poveča na najmanj 50 % in naj v uredbi o 
večletnem finančnem okviru uvede 
zakonsko zavezujoče zaščitne ukrepe v 
skladu z načelom neškodovanja, da bi 
ustavili financiranje sektorjev, ki 
onesnažujejo, ter izpolnili pravne 
obveznosti EU v skladu s Pariškim 
sporazumom glede uskladitve finančnih 
tokov z njegovimi cilji in postopne 
odprave subvencij za fosilna goriva;

Or. en

Predlog spremembe 480
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Dan Nica

Predlog resolucije
Odstavek 15 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15d. poudarja, da je prehod na 
podnebno nevtralnost posebno pomemben 
za energetsko intenzivne industrije; poziva 
Komisijo, naj razvije strategijo za njihovo 
razogljičenje ter usmerjene podporne 
ukrepe za preprečevanje izgube delovnih 
mest, selitve virov CO2 in zapiranja 
industrijskih obratov; v zvezi s tem 
pozdravlja napovedani strategiji za čisto 
jeklo in trajnostne kemikalije;

Or. en

Predlog spremembe 481
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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15d. zahteva, da se EIB bolje izkoristi 
kot „podnebna banka“ Unije za krepitev 
trajnostnega financiranja z uporabo 
taksonomije trajnostnih dejavnosti za vse 
javne in zasebne sektorje; nadalje poziva 
Komisijo k hitri uvedbi „rjave 
taksonomije“, tj. razvrščanja naložb, ki so 
v nasprotju z okoljskimi cilji, v skladu z 
uredbo o taksonomiji;

Or. en

Predlog spremembe 482
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Predlog resolucije
Odstavek 15 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15e. poudarja, da je državna pomoč 
pomembna za podporo industriji med 
razogljičenjem in digitalizacijo; v zvezi s 
tem pozdravlja revizijo smernic o državni 
pomoči, ki je napovedana za leto 2021; 
meni, da bi morala Komisija pri reviziji 
upoštevati izkrivljanja na svetovni ravni 
ter da mora EU ostati konkurenčna 
državam, ki svojo konkurenčnost 
zagotavljajo z obsežnim državnim 
financiranjem; spodbuja Komisijo, naj v 
reviziji pojasni pogoje za pomembne 
projekte skupnega evropskega interesa, 
tudi za industrijske projekte in projekte za 
energetski prehod v novih in obstoječih 
obratih;

Or. en

Predlog spremembe 483
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15 e (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15e. meni, da bi bilo treba vse obstoječe 
ukrepe v zvezi s selitvijo virov CO2 
nadomestiti s politikami in instrumenti, ki 
internalizirajo vse stroške, povezane z 
emisijami toplogrednih plinov; v zvezi s 
tem pozdravlja zavezo Komisije, da bo 
vzpostavila mehanizem za ogljično 
prilagoditev na mejah, skladen s STO, v 
okviru širše strategije za konkurenčno 
razogljičeno gospodarstvo EU, ki spoštuje 
podnebne ambicije EU in zagotavlja 
enake konkurenčne pogoje v mednarodni 
trgovini; poudarja, da bi morala to biti 
alternativna možnost obstoječim ukrepom 
v okviru sistema trgovanja z emisijami in 
jih ne le dopolnjevati;

Or. en

Predlog spremembe 484
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 15 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15f. poziva k namenskemu toku 
financiranja energijske prenove stavb za 
krepitev načrtovanega vala prenove s 
potrebnimi finančnimi sredstvi v okviru 
načrta za okrevanje; poudarja, da bi bilo 
treba v prihodnjem predlogu o valu 
prenove in v okviru obveznosti držav 
članic za določitev dolgoročnih strategij 
za doseganje visoko energetsko 
učinkovitega in razogljičenega stavbnega 
fonda v celoti dati prednost načelu 
„energijska učinkovitost na prvem 
mestu“, pri čemer bi bilo treba pospešiti 
temeljite prenove ter zamenjavo 
neučinkovitih sistemov ogrevanja in 
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hlajenja, ki temeljijo na fosilnih gorivih; 
poudarja, da je mogoče celovite programe 
temeljite prenove, ki zajemajo celotne 
občine ali okrožja, uvesti z nižjimi stroški 
in hitreje, če so organizirani v okviru 
modela, zlasti po zaslugi ekonomije 
obsega, 3D-tehnologije in že izdelanih 
materialov; opozarja, da mala in srednja 
podjetja prispevajo 70 % dodane vrednosti 
v gradbenem sektorju in zaposlujejo več 
kot 90 % delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 485
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 15 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15f. poudarja, da je treba v dvojni 
prehod vključiti čim večje število 
zaposlenih v evropski industriji; nadalje 
poudarja, da so za višjo stopnjo 
razogljičenja in digitalizacije potrebne 
nove veščine; v zvezi s tem pozdravlja 
posodobitev programa znanj in spretnosti 
za Evropo; spodbuja Komisijo, naj v svoje 
politične postopke v zvezi z industrijskim 
prehodom vključi dialog z državljani in 
sindikati; meni, da je evropski podnebni 
pakt pomemben korak v tej smeri in da bi 
bil lahko tak pakt vzpostavljen tudi za 
prihodnost evropske industrije;

Or. en

Predlog spremembe 486
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
Marc Botenga
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Predlog resolucije
Odstavek 15 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15g. poudarja, da je potreben namenski 
sklad za prenovo stavb na ravni EU s 
proračunskimi in človeškimi viri za 
zagotavljanje tehnične pomoči za delo z 
nacionalnimi partnerji ter njihovo 
spodbujanje, da bi povečali temeljitost in 
hitrost prenove v Evropi ter tako zaščitili 
in ustvarjali delovna mesta v gradbeni 
industriji in pospešili uporabo inovacij v 
vrednostni verigi prenove stavb;

Or. en

Predlog spremembe 487
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 15 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15h. ponovno poudarja, da bi morale 
imeti industrije obnovljivih virov energije 
pomembno vlogo v fazi okrevanja z 
ustvarjanjem novih, lokalnih in zelenih 
delovnih mest v sektorju nižje v proizvodni 
verigi (razvoj projektov, namestitev itd.) 
ter spodbujanjem proizvodnje opreme, 
zlasti vetrne in sončne; poziva Komisijo, 
naj predlaga vseevropski program 
strešnih sončnih panelov do leta 2030 v 
višini 75 milijonov EUR kot del 
prihodnjega vala prenove, vključno z 
obveznim nameščanjem sončnih panelov 
na javnih stavbah; poudarja, da morajo 
prihodnji programi za okrevanje 
zagotoviti nepovratna sredstva, posojila, 
davčne spodbude za mala in srednja 
podjetja ter poslovne in industrijske stavbe 
za naložbe v pridobivanje in shranjevanje 
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sončne energije, odpraviti nacionalne 
ovire za strešne sončne panele ter 
zagotoviti nakupne pogodbe za energijo iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 488
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 15 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15i. opozarja, da so energijska 
učinkovitost, prihranki energije in 
tehnologije za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov nepogrešljivi za uspešen 
prehod na gospodarstvo z neto ničelnimi 
emisijami toplogrednih plinov; poudarja, 
da je obsežna uvedba stroškovno 
konkurenčnih zmogljivosti na področju 
energije iz obnovljivih virov potrebna v 
vseh sektorjih gospodarstva; ugotavlja, da 
ima EU 40 % patentov na področju 
energije iz obnovljivih virov na svetu in da 
bi morala ohraniti vodilni položaj v 
prelomnih tehnologijah za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov; zato 
poudarja, da je treba razviti zanesljivo 
industrijsko politiko za obnovljive vire 
energije, ki bi zajemala politike v zvezi s 
ponudbo in povpraševanjem ter 
omogočila povezovanje sektorjev za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, 
kar je ključno za zagotavljanje dolgoročne 
zanesljive oskrbe z energijo, tehnološkega 
vodilnega položaja in strateške 
neodvisnosti Evrope; poziva, naj se 
tehnologije za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov priznajo kot ključna 
strateška vrednostna veriga, tj. kot ključni 
industrijski ekosistem, ter naj bodo 
upravičene do financiranja v okviru 
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instrumenta za strateške naložbe in 
ustrezno zastopane na prihodnjem 
industrijskem forumu;

Or. en

Predlog spremembe 489
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15 j (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15j. opozarja, da procesno ogrevanje in 
hlajenje še vedno spadata med največje 
porabnike energije v industrijskem 
sektorju; poudarja, da je treba za 
pospešitev prizadevanja za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov v industriji v 
celoti izkoristiti možnosti za energijsko 
učinkovitost na področju industrijskega 
gretja in hlajenja z obsežnejšo 
elektrifikacijo na podlagi obnovljivih 
virov energije, toplotnimi črpalkami, 
boljšo uporabo industrijskih grozdov ter 
simbioz, ki ponujajo možnosti za bistveno 
zmanjšanje v številnih sektorjih, vključno 
s sektorji tekstila, kemikalij, predelave 
hrane in strojev; zahteva, da imajo v 
pilotnih skladih ter skladih za raziskave in 
razvoj prednost inovacije na področju 
procesov, ki potekajo pri nizkih 
temperaturah;

Or. en

Predlog spremembe 490
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15 k (novo)



PE653.877v02-00 106/171 AM\1208890SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

15j. poziva Komisijo, naj pripravi 
evropsko izvozno strategijo za tehnologije 
za proizvodnjo energije iz obnovljivih 
virov ter za tehnologije, ki temeljijo na 
učinkoviti rabi virov in energije;

Or. en

Predlog spremembe 491
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15 l (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15l. poudarja, da je treba zdaj postaviti 
temelje evropske industrije brezemisijske 
mobilnosti, ki lahko zadosti vse večjemu 
povpraševanju po nadomestilih za motorje 
z notranjim zgorevanjem in infrastrukturi 
za polnjenje avtomobilov, kombijev, 
avtobusov in tovornjakov, pa tudi 
spodbudi ponudbo na področju 
železniškega sektorja ter sektorja 
brezemisijskega javnega prevoza; 
poudarja, da bodo morali to spremljati 
programi za prekvalifikacijo, s katerimi bi 
delavcem, ki zapuščajo prevozni sektor, ki 
temelji na fosilnih gorivih, zagotovili nove 
zaposlitvene priložnosti;

Or. en

Predlog spremembe 492
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 15 m (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15m. vztraja, da elektrifikacija na 
podlagi obnovljivih virov energije kot 
stroškovno učinkovit in tehnično izvedljiv 
način za prehod na energijo iz obnovljivih 
virov ter postopno opuščanje fosilnih 
goriv dopolnjuje načelo „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“, ki je 
osrednje gonilo industrijske preobrazbe; 
priznava, da lahko ima v primerih, kadar 
to ni izvedljivo, na primer pri 
razogljičenju nekaterih ključnih 
energetsko intenzivnih industrijskih 
panog, kot so sektorji jekla, cementa ali 
kemikalij, pomembno vlogo zeleni vodik, 
ki jim pomaga pri zmanjšanju emisij iz 
njihovih proizvodnih procesov, pod 
pogojem, da v celoti temelji na obnovljivih 
virih energije; priznava, da je proizvodnja 
vodika trenutno draga, viri pa so omejeni; 
je zelo zaskrbljen, ker 95 % trenutne 
proizvodnje vodika temelji na fosilnih 
gorivih; zato poudarja, da mora evropska 
industrijska politika spodbujati čim večje 
povečanje proizvodnje električne energije 
iz obnovljivih virov, več raziskav in 
pilotnih projektov v zvezi z novo 
generacijo vodikovih sredstev, ki v celoti 
temeljijo na obnovljivih virih energije 
(npr. električne peči), pa tudi naprave za 
elektrolizo, ključno tehnologijo, pri kateri 
bi lahko EU prevzela tehnološki vodilni 
položaj; poudarja, da bi bilo treba zaradi 
ogromnih količin energije, potrebne za 
proizvodnjo vodika, njegovo uporabo 
usmeriti v sektorje, kjer neposredna 
elektrifikacija ni mogoča zaradi 
tehnoloških ali ekonomskih razlogov;

Or. en

Predlog spremembe 493
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Predlog resolucije
Odstavek 15 n (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15n. ugotavlja, da zajemanje in 
shranjevanje CO2 zaradi redkosti virov, 
pomanjkanja skladiščnih zmogljivosti ter 
nerešenih težav, kot so visoke neto cene, 
energetske izgube in okoljska tveganja, ni 
ustrezna možnost, če bi EU hotela hitro 
razviti energetsko učinkovito 
gospodarstvo, ki temelji na obnovljivih 
virih energije, v skladu s podnebnimi cilji 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 494
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15 o (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15o. poziva Komisijo, naj med 
okrevanjem ustrezno pozornost nameni 
kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju; 
opozarja, da med sektorje, ki jih je kriza 
najbolj prizadela, vendar sta tradicionalno 
evropsko strateško sredstvo ter pomembno 
prispevata h gospodarski rasti in delovnim 
mestom, pri čemer prispevata 5,3 % BDP 
EU in neposredno ali posredno 
zaposlujeta več kot 12 milijonov 
Evropejcev;

Or. en

Predlog spremembe 495
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 15 p (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15p. poziva Komisijo, naj pri 
predstavitvi trajnostne strategije za 
kemikalije oceni načine za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov v sektorju 
kemikalij;

Or. en

Predlog spremembe 496
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15 q (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15q. podpira načrte Komisije za 
zakonodajne predloge, da bi zagotovili 
varno, krožno in trajnostno vrednostno 
verigo za vse baterije, ter pričakuje, da bo 
ta predlog zajemal ukrepe za okoljsko 
primerno zasnovo, cilje za ponovno 
uporabo in recikliranje ter trajnostno, pa 
tudi socialno in okoljsko odgovorno 
pridobivanje; poudarja, da je treba 
ustvariti močan in trajnosten grozd za 
baterije in shranjevanje v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 497
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da je treba podpreti črtano
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pravičen prehod, in meni, da bi bil dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev, 
ki bi hkrati obravnavalo socialne učinke; 
poudarja, da bi bilo zanesljivo 
financiranje tega instrumenta, vključno z 
dodatnimi proračunskimi viri, ključen 
element za uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora;

Or. en

Predlog spremembe 498
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen prehod, in meni, da bi bil dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev, 
ki bi hkrati obravnavalo socialne učinke; 
poudarja, da bi bilo zanesljivo financiranje 
tega instrumenta, vključno z dodatnimi 
proračunskimi viri, ključen element za 
uspešno izvajanje evropskega zelenega 
dogovora;

16. opozarja, da je treba podpreti 
pošten, vključujoč in pravičen prehod ter 
obravnavati socialne in gospodarske 
neenakosti, ne le prekvalifikacije in 
delovnih mest v novih gospodarskih 
sektorjih; meni, da je dobro zasnovan 
mehanizem za pravični prehod, vključno s 
Skladom za pravični prehod, pomembno 
orodje za olajšanje prehoda, zagotavljanje 
priložnosti za regije v prehodu in 
uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev; 
vztraja, da bi bilo treba v okviru 
mehanizma za pravični prehod izključiti 
vse naložbe v fosilna goriva, sredstva pa bi 
se smela zagotoviti le, če je na ravni 
države članice zakonodajno sprejet 
učinkovit in zavezujoč načrt za postopno 
opuščanje fosilnih goriv v skladu s ciljem, 
da se dvig svetovne temperature omeji na 
1,5 °C nad predindustrijsko raven; 
poudarja, da je treba za bolj vključujoč 
prehod v pripravo in izvajanje načrtov za 
pravični prehod vključiti sodelovanje vseh 
lokalnih deležnikov, vključno s 
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predstavniki civilne družbe in skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 499
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Carlos Zorrinho

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen prehod, in meni, da bi bil dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev, 
ki bi hkrati obravnavalo socialne učinke; 
poudarja, da bi bilo zanesljivo financiranje 
tega instrumenta, vključno z dodatnimi 
proračunskimi viri, ključen element za 
uspešno izvajanje evropskega zelenega 
dogovora;

16. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen prehod, da ne bi bil nihče 
zapostavljen, in meni, da bi bil dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev; 
za zagotavljanje bolj vključujočega 
prehoda je treba zagotoviti sodelovanje 
vseh lokalnih deležnikov, vključno s 
predstavniki civilne družbe in skupnosti, 
pri zasnovi načrtov za pravičen prehod, 
pri čemer bi morali v okviru mehanizma 
za pravični prehod izključiti tudi vse 
naložbe v fosilna goriva (vključno z 
zemeljskim plinom ter vsemi plini, 
pridobljenimi iz fosilnih goriv), hkrati pa 
obravnavati socialne učinke; poudarja, da 
bi bilo zanesljivo financiranje tega 
instrumenta, vključno z dodatnimi 
proračunskimi viri, ključen element za 
uspešno izvajanje evropskega zelenega 
dogovora;

Or. en

Predlog spremembe 500
Grzegorz Tobiszowski
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Predlog resolucije
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Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen prehod, in meni, da bi bil dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev, 
ki bi hkrati obravnavalo socialne učinke; 
poudarja, da bi bilo zanesljivo financiranje 
tega instrumenta, vključno z dodatnimi 
proračunskimi viri, ključen element za 
uspešno izvajanje evropskega zelenega 
dogovora;

16. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen energetski prehod, in imeni, da bi 
bil dobro zasnovan mehanizem za pravični 
prehod, zlasti Sklad za pravični prehod, 
skupaj z drugimi podpornimi mehanizmi, 
kot sta sklad za modernizacijo in 
„solidarnostno združenje“ v skladu z 
direktivo o EU ETS, ki bi ju bilo treba 
povečati sorazmerno z novim ciljem 
zmanjšanja emisij do leta 2030, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev, 
ki bi hkrati obravnavalo gospodarske in 
socialne učinke ter vpliv na energetsko 
varnost; poudarja, da bi bili zanesljivo 
financiranje tega instrumenta, vključno z 
dodatnimi proračunskimi viri, in 
prilagojene rešitve, ki bi jih izvajale 
države članice ter bi odražale njihove 
nacionalne in regionalne razlike, ključen 
element za izvajanje podnebne in 
energetske politike EU;

Or. en

Predlog spremembe 501
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen prehod, in meni, da bi bil dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev, 
ki bi hkrati obravnavalo socialne učinke; 
poudarja, da bi bilo zanesljivo financiranje 
tega instrumenta, vključno z dodatnimi 
proračunskimi viri, ključen element za 

16. opozarja, da je treba podpreti 
pošten, vključujoč in družbeno sprejemljiv 
pravičen prehod, pri katerem ne bo nihče 
zapostavljen, in meni, da bi bil dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev, 
ki bi hkrati obravnavalo socialne učinke; v 
zvezi s tem poudarja, da je treba pri 
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uspešno izvajanje evropskega zelenega 
dogovora;

pripravi načrtov za pravičen prehod 
zagotoviti vključujoč postopek sodelovanja 
različnih lokalnih deležnikov; nadalje 
poudarja, da bi bilo zanesljivo financiranje 
tega instrumenta, vključno z dodatnimi 
proračunskimi viri in izključitvijo vseh 
naložb v fosilna goriva (vključno z 
zemeljskim plinom in vsemi plini, 
pridobljenimi iz fosilnih goriv), ključen 
element za uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora;

Or. en

Predlog spremembe 502
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlo 
Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen prehod, in meni, da bi bil dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev, 
ki bi hkrati obravnavalo socialne učinke; 
poudarja, da bi bilo zanesljivo financiranje 
tega instrumenta, vključno z dodatnimi 
proračunskimi viri, ključen element za 
uspešno izvajanje evropskega zelenega 
dogovora;

16. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen prehod, in meni, da bo dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev, 
ki bo hkrati obravnavalo socialne učinke; 
poudarja, da bi bilo zanesljivo financiranje 
tega instrumenta, vključno z znatnimi 
dodatnimi proračunskimi viri, ključen 
element za uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora; vendar ugotavlja, da 
mehanizem za pravični prehod sam po 
sebi ne bo zagotovil zadostnih virov za 
financiranje uspešnega prehoda, pri 
katerem ne bo nihče zapostavljen; zato 
odločno spodbuja Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo dodaten vir 
financiranja;

Or. en
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Predlog spremembe 503
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen prehod, in meni, da bi bil dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev, 
ki bi hkrati obravnavalo socialne učinke; 
poudarja, da bi bilo zanesljivo financiranje 
tega instrumenta, vključno z dodatnimi 
proračunskimi viri, ključen element za 
uspešno izvajanje evropskega zelenega 
dogovora;

16. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen prehod, in meni, da bi bil dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev podnebne nevtralnosti, ki bi 
hkrati obravnavalo socialne učinke; 
poudarja, da bi bilo zanesljivo financiranje 
tega instrumenta, vključno z dodatnimi 
proračunskimi viri ter pošteno in pravično 
porazdelitvijo finančne podpore med 
najbolj prizadetimi regijami, ključen 
element za uspešno izvajanje evropskega 
zelenega dogovora; v zvezi s tem 
pozdravlja okrepitev Sklada za pravični 
prehod v okviru instrumenta za okrevanje 
Next Generation EU;

Or. en

Predlog spremembe 504
Miapetra Kumpula-Natri

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen prehod, in meni, da bi bil dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev, 
ki bi hkrati obravnavalo socialne učinke; 
poudarja, da bi bilo zanesljivo financiranje 
tega instrumenta, vključno z dodatnimi 

16. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen prehod, in meni, da bi bil dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev, 
ki bi hkrati obravnavalo socialne učinke; 
poudarja, da bi bilo zanesljivo financiranje 
tega instrumenta, vključno z dodatnimi 
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proračunskimi viri, ključen element za 
uspešno izvajanje evropskega zelenega 
dogovora;

proračunskimi viri, ključen element za 
uspešno izvajanje evropskega zelenega 
dogovora; poudarja vlogo socialnega 
dialoga in pomembnost aktivnega 
sodelovanja vseh socialnih partnerjev pri 
oceni učinka prehoda na družbo;

Or. en

Predlog spremembe 505
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Cvetelina 
Penkova (Tsvetelina Penkova), Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Josianne 
Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen prehod, in meni, da bi bil dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev, 
ki bi hkrati obravnavalo socialne učinke; 
poudarja, da bi bilo zanesljivo financiranje 
tega instrumenta, vključno z dodatnimi 
proračunskimi viri, ključen element za 
uspešno izvajanje evropskega zelenega 
dogovora;

16. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen prehod, in meni, da bi bil dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev, 
ki bi hkrati obravnavalo socialne učinke; 
poudarja, da imajo naložbe v čisto 
tehnologijo ključno vlogo v zvezi s tem, saj 
podpirajo dolgoročni gospodarski razvoj 
regionalnih gospodarstev; poudarja, da bi 
bilo zanesljivo financiranje tega 
instrumenta, vključno z dodatnimi 
proračunskimi viri, ključen element za 
uspešno izvajanje evropskega zelenega 
dogovora;

Or. en

Predlog spremembe 506
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen prehod, in meni, da bi bil dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev, 
ki bi hkrati obravnavalo socialne učinke; 
poudarja, da bi bilo zanesljivo financiranje 
tega instrumenta, vključno z dodatnimi 
proračunskimi viri, ključen element za 
uspešno izvajanje evropskega zelenega 
dogovora;

16. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen prehod, in meni, da je dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s posebnim skladom za prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev, 
ki hkrati obravnava socialne učinke; 
poudarja, da bi bilo zanesljivo financiranje 
tega instrumenta, vključno z dodatnimi 
proračunskimi viri, ključen element za 
uspešno izvajanje evropskega zelenega 
dogovora; v zvezi s tem pozdravlja 
okrepitev Sklada za pravični prehod v 
okviru instrumenta za okrevanje Next 
Generation EU;

Or. fr

Predlog spremembe 507
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen prehod, in meni, da bi bil dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev, 
ki bi hkrati obravnavalo socialne učinke; 
poudarja, da bi bilo zanesljivo financiranje 
tega instrumenta, vključno z dodatnimi 
proračunskimi viri, ključen element za 
uspešno izvajanje evropskega zelenega 
dogovora;

16. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen prehod, in meni, da bi bil dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev, 
ki bi hkrati obravnavalo socialne učinke; 
poudarja, da bi bilo zanesljivo financiranje 
tega instrumenta, vključno z dodatnimi 
proračunskimi viri, kot je finančna ali 
usklajena 25-odstotna minimalna 
dejanska davčna stopnja za velike 
multinacionalke, ključen element za 
uspešno izvajanje evropskega zelenega 
dogovora;

Or. en
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Predlog spremembe 508
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen prehod, in meni, da bi bil dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev, 
ki bi hkrati obravnavalo socialne učinke; 
poudarja, da bi bilo zanesljivo financiranje 
tega instrumenta, vključno z dodatnimi 
proračunskimi viri, ključen element za 
uspešno izvajanje evropskega zelenega 
dogovora;

16. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen prehod, in meni, da bi bil dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za preprečevanje izgube 
delovnih mest in ohranjanje teritorialne 
gospodarske konkurenčnosti; poudarja, da 
bi bilo zanesljivo financiranje tega 
instrumenta ključen element za njegovo 
uspešno izvajanje;

Or. en

Predlog spremembe 509
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
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, Seán Kelly

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen prehod, in meni, da bi bil dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev ambicioznih podnebnih ciljev, 
ki bi hkrati obravnavalo socialne učinke; 
poudarja, da bi bilo zanesljivo financiranje 
tega instrumenta, vključno z dodatnimi 

16. opozarja, da je treba podpreti 
pravičen prehod, in meni, da bi bil dobro 
zasnovan mehanizem za pravični prehod, 
vključno s Skladom za pravični prehod, 
pomembno orodje za olajšanje prehoda in 
uresničitev podnebne nevtralnosti, ki bi 
hkrati obravnavalo socialne učinke; 
pozdravlja predlog v višini 
40 milijard EUR za zanesljivo financiranje 
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proračunskimi viri, ključen element za 
uspešno izvajanje evropskega zelenega 
dogovora;

tega instrumenta kot ključen element za 
uspešno izvajanje evropskega zelenega 
dogovora;

Or. en

Predlog spremembe 510
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. opozarja, da so v sklepih 
Evropskega sveta glede sporočila o 
evropskem zelenem dogovoru in v tem 
sporočilu ogljično intenzivni sektorji in 
energetsko intenzivne panoge opredeljeni 
kot nepogrešljivi za oskrbo ključnih 
vrednostnih verig, zato je treba vzpostaviti 
omogočitveni okvir za njihovo preobrazbo, 
kar pomeni doseganje nevtralnosti emisij 
CO2 s celostnim razvojem namesto s 
prestrukturiranjem. V sklepih Evropskega 
sveta in sporočilu o evropskem zelenem 
dogovoru je nadalje opredeljenih več 
ukrepov, ki bi znatno prispevali k 
doseganju tega cilja, če bi bili zasnovani 
posebej za energetsko intenzivne panoge 
in bi se izvajali celostno. Te namenske 
ukrepe bi bilo treba združiti v sveženj za 
preobrazbo energetsko intenzivnih panog, 
ki bi ga vključili v vse izvedbene pobude in 
zakonodajo v okviru zelenega dogovora 
ter načrta za okrevanje;

Or. en

Predlog spremembe 511
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria Spiraki 
(Maria Spyraki), Pernille Weiss
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Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva Komisijo, naj razvije 
„podnebni kalkulator EU“ za materiale, 
izdelke in storitve, povezane z industrijo 
EU; poudarja, da bi moral podnebni 
kalkulator EU zagotoviti enake 
konkurenčne pogoje za podatke, ki 
omogočajo jasno in zanesljivo sliko odtisa 
toplogrednih plinov, povezanega z 
industrijskimi dejavnostmi; poudarja, da 
bi tak celosten pristop pozitivno vplival na 
vedenje državljanov, industrije ter malih 
in srednjih podjetij EU; poudarja, da 
mora ta koncept temeljiti na načelih 
krožnega gospodarstva in gospodarstva 
življenjskega cikla, da se spodbudi 
povpraševanje po blagu, ki je podnebju 
prijazno in izdelano v Evropi, in okrepi 
konkurenčnost stavbnega sektorja EU; 
predlaga, naj Komisija pri oceni emisij 
toplogrednih plinov uporablja že znane 
znanstvene metode, po zgledu metode 
okoljskega odtisa izdelka;

Or. en

Predlog spremembe 512
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, kako pomembna je 
regionalna razsežnost industrijske 
politike, saj so gospodarske razlike med 
regijami trdno zakoreninjene in bi se 
lahko zaradi učinkov krize zaradi COVID-
19 celo poglobile; da bi obravnavali 
propadanje regij, je treba v regionalnih 
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načrtih za prenovo oblikovati trajnostne 
strategije za preobrazbo in programe za 
oživitev gospodarstva združiti z aktivnimi 
programi za trg dela; poziva Komisijo, naj 
tesno sodeluje z državami članicami pri 
pripravi srednjeročnih in dolgoročnih 
napovedi glede veščin, potrebnih na trgu 
zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 513
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, da je treba povečati 
sredstva za raziskave, razvoj in inovacije 
kot ključen element za doseganje 
dvojnega prehoda, izboljšanje strateške 
neodvisnosti ter povečanje dolgoročne 
konkurenčnosti; poziva države članice, 
naj spoštujejo zavezo, da bodo v raziskave 
in inovacije vložile 3 % BDP; poudarja 
vlogo ključnih omogočitvenih tehnologij 
pri izgradnji kritičnih tehnoloških 
zmogljivosti v vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 514
Maria Spiraki (Maria Spyraki), Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva Komisijo, naj dodatno 
okrepi nizkoogljično proizvodnjo Evrope v 
energetsko intenzivnih panogah (na 
primer v sektorjih kemikalij, jekla, 
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cementa, neželeznih kovin) in si obenem 
prizadeva za izvajanje novega akcijskega 
načrta EU za krožno gospodarstvo, da bi 
pomagala izpodriniti uvoz iz ogljično 
intenzivnejših regij ter spodbuditi višjo 
raven podnebnih ambicij svetovnih 
trgovinskih partneric EU;

Or. en

Predlog spremembe 515
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a.  poudarja, kako pomembna je 
regionalna razsežnost industrijske 
politike. Razlike med regijami, ki so že 
trdno zakoreninjene, bi se lahko poglobile 
zaradi krize zaradi COVID-19. V 
regionalnih načrtih za prenovo je treba 
določiti trajnostne strategije za 
preobrazbo in programe za oživitev 
gospodarstva združiti z aktivnimi 
programi za trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 516
Maria Spiraki (Maria Spyraki), Tom Berendsen

Predlog resolucije
Odstavek 16 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16b. meni, da bo imel razvoj ustreznega 
omrežja za prevoz vodika in CO2 ključno 
vlogo pri uspešnem razogljičenju 
energetsko intenzivnih panog; poziva 
Komisijo, naj v svojih prihodnjih pobudah 
o povezovanju sektorjev in reviziji uredbe 
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o smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo temeljito oceni energetske 
potrebe industrije;

Or. en

Predlog spremembe 517
Maria Spiraki (Maria Spyraki), Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Predlog resolucije
Odstavek 16 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16c. meni, da bi morala EU krepiti 
pristop k industrijskemu razogljičenju, ki 
v celoti temelji na načelih krožnega 
gospodarstva in gospodarstva 
življenjskega cikla, vključno s 
proizvodnjo, uporabo in izrabljenostjo 
izdelka vse do recikliranja; poziva 
Komisijo, naj pri oblikovanju politik 
upošteva tak pristop;

Or. en

Predlog spremembe 518
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da zagotovi financiranje tveganj 
za tehnologije v zgodnji fazi in razvije 
začetne vrednostne verige, da bi podprla 

17. poudarja, da je treba povečati 
sredstva za raziskave, razvoj in inovacije 
kot ključen element za doseganje 
dvojnega prehoda, izboljšanje strateške 
neodvisnosti ter povečanje dolgoročne 
konkurenčnosti; poziva države članice, 
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prve komercialne podnebno nevtralne 
tehnologije in proizvode;

naj spoštujejo zavezo, da bodo dosegle cilj 
naložbe 3 % BDP v raziskave in razvoj; 
poudarja vlogo ključnih omogočitvenih 
tehnologij pri izgradnji kritičnih 
tehnoloških zmogljivosti v vsej EU; 
opozarja Komisijo, da številne tehnologije, 
ki jih potrebujemo za doseganje 
razogljičenja in digitalizacije, še niso bile 
razvite; poziva Komisijo, naj program 
Obzorje Evropa in svojo industrijsko 
strategijo prilagodi razvoju, širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da zagotovi financiranje tveganj 
za tehnologije v zgodnji fazi in razvije 
začetne vrednostne verige, da bi podprla 
prve komercialne tehnologije in proizvode, 
tudi za energetski prehod; meni, da bi 
morala strategija industrije za odporno 
evropsko industrijo, primerno za 
prihodnost, zajemati celotno dobavno 
verigo, zlasti kritičnih tehnologij in 
materialov, potrebnih za izvedbo 
energetskega prehoda;

Or. en

Predlog spremembe 519
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da zagotovi financiranje tveganj 
za tehnologije v zgodnji fazi in razvije 
začetne vrednostne verige, da bi podprla 
prve komercialne podnebno nevtralne 
tehnologije in proizvode;

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi na podlagi 
načel učinkovite rabe virov in energije ter 
posledično spodbuja širitev in 
komercializacijo okoljsko trajnostnih 
prelomnih tehnologij v Uniji, tako da 
zagotovi orodja za financiranje za 
tehnologije v zgodnji fazi in razvije 
začetne vrednostne verige, da bi podprla 
prve komercialne podnebno nevtralne, 
krožne in brezemisijske tehnologije in 
postopke za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov ter proizvode iz 
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obnovljivih virov; v zvezi s tem opozarja 
na pomembnost poštene porazdelitve teh 
finančnih sredstev ne le med državami, 
ampak tudi med njihovimi regijami, zlasti 
tistimi z nizko stopnjo industrializacije in 
inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 520
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da zagotovi financiranje tveganj 
za tehnologije v zgodnji fazi in razvije 
začetne vrednostne verige, da bi podprla 
prve komercialne podnebno nevtralne 
tehnologije in proizvode;

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da zagotovi financiranje tveganj 
za tehnologije v zgodnji fazi in razvije 
začetne vrednostne verige, da bi podprla 
prve komercialne podnebno nevtralne 
tehnologije in proizvode; opozarja 
Komisijo, da številne tehnologije, ki jih 
potrebujemo za pospešitev razogljičenja in 
digitalizacije, še niso bile razvite; poziva 
Komisijo, naj program Obzorje Evropa in 
industrijsko strategijo prilagodi razvoju, 
širitvi in komercializaciji prelomnih 
tehnologij v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 521
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj svojo 17. poziva Komisijo, naj svojo 
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industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da zagotovi financiranje tveganj 
za tehnologije v zgodnji fazi in razvije 
začetne vrednostne verige, da bi podprla 
prve komercialne podnebno nevtralne 
tehnologije in proizvode;

industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji za premostitev vrzeli med 
inovacijami in uvajanjem na trg, tako da 
zagotovi financiranje tveganj za 
tehnologije v zgodnji fazi in predstavitvene 
projekte ter razvije začetne vrednostne 
verige, da bi podprla prve komercialne 
podnebno nevtralne tehnologije in 
proizvode; spodbuja Komisijo in države 
članice, naj vzpostavijo točke vse na enem 
mestu s poenostavljenimi informacijami o 
možnostih financiranja za industrijske 
predstavitvene projekte za prelomne 
tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 522
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim, Lina 
Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da zagotovi financiranje tveganj 
za tehnologije v zgodnji fazi in razvije 
začetne vrednostne verige, da bi podprla 
prve komercialne podnebno nevtralne 
tehnologije in proizvode;

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da zagotovi financiranje tveganj 
za tehnologije v zgodnji fazi in razvije 
začetne vrednostne verige, da bi podprla 
prve komercialne podnebno nevtralne 
tehnologije in proizvode; meni, da bi 
morala evropska industrijska strategija 
zagotoviti okvir in cilje za doseganje 
zelenega in digitalnega gospodarstva, na 
katerega se lahko industrija zanese pri 
načrtovanju svojih naložb;

Or. en

Predlog spremembe 523
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut, 
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Niels Fuglsang

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da zagotovi financiranje tveganj 
za tehnologije v zgodnji fazi in razvije 
začetne vrednostne verige, da bi podprla 
prve komercialne podnebno nevtralne 
tehnologije in proizvode;

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da zagotovi financiranje tveganj 
za tehnologije v zgodnji fazi in razvije 
začetne vrednostne verige, da bi podprla 
prve komercialne podnebno nevtralne 
tehnologije in proizvode; meni, da bi bilo 
treba financiranje tveganj uporabiti tudi 
za podpiranje naložb EU v projekte na 
področju energije iz obnovljivih virov, pri 
katerih se oprema, izdelana v EU, 
uporablja v tretjih državah;

Or. en

Predlog spremembe 524
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 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da zagotovi financiranje tveganj 
za tehnologije v zgodnji fazi in razvije 
začetne vrednostne verige, da bi podprla 
prve komercialne podnebno nevtralne 
tehnologije in proizvode;

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da zagotovi financiranje tveganj 
za tehnologije v zgodnji fazi in razvije 
začetne vrednostne verige, da bi podprla 
prve komercialne podnebno nevtralne 
tehnologije in proizvode, ter podpira 
razvoj raziskovalne infrastrukture, zlasti v 
državah članicah, kjer so v zvezi s tem 
potrebne nekatere izboljšave;

Or. en
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Predlog spremembe 525
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da zagotovi financiranje tveganj 
za tehnologije v zgodnji fazi in razvije 
začetne vrednostne verige, da bi podprla 
prve komercialne podnebno nevtralne 
tehnologije in proizvode;

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo osredotoči zlasti na 
učinkovito rabo energije in virov ter 
spodbuja širitev in komercializacijo 
okoljsko trajnostnih prelomnih tehnologij 
v Uniji, tako da zagotovi financiranje 
tveganj za tehnologije v zgodnji fazi in 
razvije začetne vrednostne verige, da bi 
podprla prve komercialne brezemisijske in 
krožne tehnologije, proizvode, postopke in 
storitve;

Or. en

Predlog spremembe 526
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da zagotovi financiranje tveganj 
za tehnologije v zgodnji fazi in razvije 
začetne vrednostne verige, da bi podprla 
prve komercialne podnebno nevtralne 
tehnologije in proizvode;

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da zagotovi financiranje tveganj 
za tehnologije v zgodnji fazi in razvije 
začetne vrednostne verige, da bi podprla 
prve komercialne podnebno nevtralne 
tehnologije za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov in proizvode iz 
obnovljivih virov, zlasti prek novega 
instrumenta za strateške naložbe;

Or. en
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Predlog spremembe 527
Miapetra Kumpula-Natri

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da zagotovi financiranje tveganj 
za tehnologije v zgodnji fazi in razvije 
začetne vrednostne verige, da bi podprla 
prve komercialne podnebno nevtralne 
tehnologije in proizvode;

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da zagotovi financiranje tveganj 
za tehnologije v zgodnji fazi in razvije 
začetne vrednostne verige, da bi podprla 
prve komercialne podnebno nevtralne 
tehnologije, proizvode in digitalne storitve;

Or. en

Predlog spremembe 528
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da zagotovi financiranje 
tveganj za tehnologije v zgodnji fazi in 
razvije začetne vrednostne verige, da bi 
podprla prve komercialne podnebno 
nevtralne tehnologije in proizvode;

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi 
prelomnih tehnologij v Uniji, tako da 
zagotovi visokokakovostne javne politike 
na področju raziskov in razvoja, da bi 
podprla medicinske in podnebno nevtralne 
tehnologije ter proizvode;

Or. en

Predlog spremembe 529
Patrizia Toia
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da zagotovi financiranje tveganj 
za tehnologije v zgodnji fazi in razvije 
začetne vrednostne verige, da bi podprla 
prve komercialne podnebno nevtralne 
tehnologije in proizvode;

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da zagotovi financiranje tveganj 
za tehnologije v zgodnji fazi in razvije 
začetne vrednostne verige, da bi podprla 
prve komercialne podnebno nevtralne 
tehnologije za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov in proizvode iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 530
Aldo Patriciello

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da zagotovi financiranje 
tveganj za tehnologije v zgodnji fazi in 
razvije začetne vrednostne verige, da bi 
podprla prve komercialne podnebno 
nevtralne tehnologije in proizvode;

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, zagotavljanju orodij za financiranje 
za tehnologije v zgodnji fazi in razvoju 
začetnih vrednostnih verig, da bi podprla 
prve komercialne podnebno nevtralne 
tehnologije za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov in proizvode iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 531
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da zagotovi financiranje tveganj 
za tehnologije v zgodnji fazi in razvije 
začetne vrednostne verige, da bi podprla 
prve komercialne podnebno nevtralne 
tehnologije in proizvode;

17. poziva Komisijo, naj svojo 
industrijsko strategijo prilagodi širitvi in 
komercializaciji prelomnih tehnologij v 
Uniji, tako da jim zagotovi financiranje 
tveganj v zgodnji fazi in razvije začetne 
vrednostne verige, da bi podprla prve 
komercialne podnebno nevtralne 
tehnologije in proizvode;

Or. fr

Predlog spremembe 532
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poudarja, da je evropska industrija 
lahko konkurenčna le ob dobro delujočem 
infrastrukturnem omrežju; poziva k 
dolgoročni naložbeni politiki za opremo in 
prenovo infrastrukture ter k zmanjšanju 
upravnih ovir, ki zavirajo razvoj 
vseevropskih omrežij; poziva k povečanju 
sredstev instrumenta za povezovanje 
Evrope, da bi spodbudili naložbe v 
infrastrukturo za električno energijo, 
medsebojne povezave, digitalizacijo in 
pametna omrežja; poudarja, da je treba 
pospešiti zelene projekte skupnega 
interesa in čim prej revidirati uredbo o 
smernicah za vseevropsko energetsko 
infrastrukturo (TEN-E); Komisija bi 
morala v pričakovani reviziji navedene 
uredbe predvsem določiti, da so naložbe v 
prenovo stavb, vključno z javnimi 
stavbami, projekti skupnega interesa;

Or. en
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Predlog spremembe 533
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva Komisijo, naj zagotovi 
usklajen pristop na ravni EU, da bi države 
članice spodbujale in podpirale naložbe v 
brezemisijske proizvodne procese, 
tehnološko specifične sheme, dostopne 
industrijskim akterjem iz različnih 
sektorjev, ki bi se dodeljevale odprto in 
pregledno, da bi spodbudili naložbe, pri 
katerih je pričakovana amortizacijska 
doba daljša od industrijskih standardov in 
ki jih ni mogoče povrniti na trgu ali 
prenesti vzdolž vrednostne verige; 
poudarja, da ti instrumenti ne bodo 
posegali v državno pomoč, gospodarske 
družbe pa bodo do njih upravičene le, če 
bodo sprejele verodostojni načrt za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na 
neto ničelno stopnjo;

Or. en

Predlog spremembe 534
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva Komisijo, naj obnovi 
pobudo „Small Business Act“ za Evropo 
in oživi njenega duha s pobudami, 
namenjenimi zlasti podpori mikropodjetij 
in malih podjetij, ki zagotavljajo več kot 
99 % evropskih proizvodnih zmogljivosti; 
meni, da pobude, ki temeljijo na enotnem 
pristopu za mala in srednja podjetja, ne 
ustrezajo niti mikropodjetjem niti malim 
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in srednjim podjetjem, ta vrzel pa je z 
razširitvijo nekaterih od teh ukrepov na 
podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo postala še očitnejša; meni, 
da je treba mikro-, mala in srednja 
podjetja podpreti tudi s spodbujanjem tako 
imenovanih postopnih inovacij, ki so 
uporabne za to vrsto podjetij;

Or. it

Predlog spremembe 535
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva Komisijo, naj obnovi 
pobudo „Small Business Act“ za Evropo 
in oživi njenega duha s pobudami, 
namenjenimi zlasti podpori mikropodjetij 
in malih podjetij, ki zagotavljajo več kot 
99 % evropskih proizvodnih zmogljivosti; 
izraža zaskrbljenost, da pobude, ki 
temeljijo na enotnem pristopu za mala in 
srednja podjetja, ne ustrezajo niti 
mikropodjetjem niti malim in srednjim 
podjetjem, ta vrzel pa se je z razširitvijo 
nekaterih od teh ukrepov na podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo še 
dodatno poglobila; poudarja, da je treba 
mikropodjetja ter mala in srednja podjetja 
podpreti tudi s spodbujanjem postopnih 
inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 536
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva Komisijo, naj obnovi 
pobudo „Small Business Act“ za Evropo 
in oživi njenega duha s pobudami, 
namenjenimi zlasti podpori mikropodjetij 
in malih podjetij, saj ukrepi, ki temeljijo 
na enotnem pristopu za vse, pogosto niso 
ustrezni za mikropodjetja ter mala in 
srednja podjetja; meni, da bi bilo treba 
mala in srednja podjetja obravnavati z ad 
hoc podpornimi ukrepi, s katerimi bi 
preprečili upravne ovire ter zagotovili, da 
imajo gospodarske družbe dostop do 
potrebne likvidnosti z učinkovitimi in 
dostopnimi orodji ter po hitrih, prožnih ter 
malim in srednjim podjetjem prijaznih 
postopkih;

Or. en

Predlog spremembe 537
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. poziva Komisijo, naj prouči 
ogljične pogodbe na razliko, ki bi bile 
sklenjene po konkurenčnem postopku 
javnih naročil in bi zagotovile povračilo 
razlike med trenutno ceno CO2 in 
dejanskimi stroški preprečevanja emisij 
CO2, ki jih imajo gospodarske družbe 
zaradi naložb v nove procese in 
tehnologije; poziva Komisijo, naj opredeli 
merila za tehnologije, ki jih morajo 
projekti izpolnjevati, da bi se šteli za 
skladne s ciljem neto ničelnih emisij 
toplogrednih plinov; meni, da bi bilo 
mogoče posledične stroške ogljičnih 
pogodb na razliko financirati s 
podnebnim prispevkom, ki se doda 
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ustreznim proizvodom v panogi ter se 
uporablja za domače in uvožene 
proizvode, s čimer bi stroške pošteno 
porazdelili in zagotovili, da naložbe v 
tehnologije brez toplogrednih plinov 
prinesejo takojšnje koristi, in preprečili 
kratkoročen podrejen konkurenčni 
položaj v primerjavi z državami brez 
ustreznega določanja cen CO2;

Or. en

Predlog spremembe 538
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. poudarja, da je treba podpirati 
proizvodnjo baterij in recikliranje kovin v 
Evropi; podarja, da je treba zagotoviti, da 
bo industrijska strategija usklajena s 
prihodnjo pobudo Komisije o baterijah;

Or. en

Predlog spremembe 539
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, 
Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 

18. meni, da Unija potrebuje 
inovativno industrijsko strategijo, ki 
pospešuje digitalizacijo njene industrije 
ter malih in srednjih podjetij, tudi 
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inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; poziva Komisijo, naj v zvezi s 
tem oceni učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in 
trajnostni razvoj;

tradicionalnih, veča industrijsko 
zmogljivost EU na področju kritičnih 
digitalnih infrastruktur ter krepi enoten 
digitalni in podatkovni trg; meni, da mora 
Unija podpirati podjetja pri avtomatizaciji 
in digitalizaciji njihovega strokovnega 
znanja in usposabljanja ter naložbe v 
digitalno opremo (strojno in programsko) 
za podjetja; poudarja, da je program za 
digitalno Evropo pomemben za izboljšanje 
digitalnih zmogljivosti malih in srednjih 
podjetij ter pospeševanje uporabe 
omogočitvenih tehnologij in tehnologij v 
vzponu v industrijskih panogah; spodbuja 
vzpostavljanje vozlišč za digitalne 
inovacije po vsej EU; poziva Komisijo, naj 
med drugim vlaga v podatkovno 
gospodarstvo, umetno inteligenco, pametno 
proizvodnjo, mobilnost, 
superračunalništvo, storitve v oblaku, 
kvantno tehnologijo, odporna in varna zelo 
hitra omrežja 5G in 6G, verigo 
podatkovnih blokov, robotiko, baterije in 
satelitski internet; zato poziva države 
članice in Komisijo, naj v zvezi s tem 
zagotovijo pravočasno izvajanje ustreznih 
ključnih ukrepov, ki so priporočeni v 
naboru orodij EU za kibernetsko varnost 
tehnologije 5G, in, kadar je to ustrezno, 
zlasti uveljavijo ustrezne omejitve za 
dobavitelje z visokim tveganjem za ključna 
sredstva, ki so v usklajenih ocenah 
tveganja EU opredeljena kot kritična in 
občutljiva, ter ocenijo učinkovitost 
sofinanciranih nacionalnih shem davčnih 
dobropisov, ki bi lahko dopolnjevale ali 
nadomestile tradicionalna nepovratna 
sredstva „na zahtevo“/podporo na podlagi 
razpisov, zlasti za mala in srednja podjetja; 
opozarja na pomembnost tega, da Evropski 
sklad za regionalni razvoj (ESRR) in 
Kohezijski sklad podpirata ustvarjanje 
delovnih mest, konkurenčnost podjetij, 
gospodarsko rast in trajnostni razvoj, ter 
poziva k večji usmerjenosti teh skladov v 
raziskave in inovacije ter njuni boljši 
povezavi s programom Obzorje Evropa in 
programom za digitalno Evropo;
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Or. en

Predlog spremembe 540
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
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, Maria Spiraki (Maria 
Spyraki), Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; poziva Komisijo, naj v zvezi s tem 
oceni učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in 
trajnostni razvoj;

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati s 
pospeševanjem širjenja digitalnih rešitev; 
v zvezi s tem poudarja, da imata kulturni 
in ustvarjalni sektor ključno vlogo; poziva 
Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, internet 
stvari, kvantno računalništvo, mobilnost 
ter odporna in varna zelo hitra omrežja 5G 
in povezljivost; poudarja ključno vlogo, ki 
jo imajo industrijski instrumenti v 
programu Obzorje Evropa in programu za 
digitalno Evropo, vključno z javno-
zasebnimi partnerstvi, tj. na področju 
zdravstva, digitalizacije, energetike in 
prevoza, kar bo pomagalo spodbuditi 
javne in zasebne naložbe; zato meni, da je 
večji proračun za program Obzorje 
Evropa ključen in da bosta Evropski svet 
za inovacije ter Evropski inštitut za 
inovacije in tehnologijo zagotovila 
ključno podporo, zlasti za mala in srednja 
podjetja ter zagonska podjetja, da bi imela 
dostop do financiranja in bi se lahko 
širila; opozarja na pomembnost tega, da sta 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR) in Kohezijski sklad bolj 
usmerjena v raziskave in inovacije, bolje 
povezana s programom Obzorje Evropa 
ter da podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in 
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trajnostni razvoj; opozarja na poziv 
Parlamenta k sredstvom v višini 
120 milijard EUR za program Obzorje 
Evropa, da bi lahko obravnaval vse svoje 
prednostne naloge;

Or. en

Predlog spremembe 541
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; poziva Komisijo, naj v zvezi s 
tem oceni učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in 
trajnostni razvoj;

18. poudarja, da so digitalne 
tehnologije nujne za omogočanje 
doseganja trajnostnih ciljev novega 
zelenega dogovora, vendar prinašajo tudi 
medsebojno prepletena tveganja za ljudi 
in okolje, ki še niso bila v celoti raziskana; 
meni, da mora digitalizacija industrije 
Unije, tudi tradicionalne, nujno podpirati 
in ne ovirati prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo; zato poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da digitalni prehod 
industrije EU prispeva k energetskim in 
podnebnim ciljem EU, ter v skladu s tem 
načrtuje finančne naložbe; v zvezi s tem 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, e-
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; poziva Komisijo, naj v zvezi s 
tem oceni učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in 
trajnostni razvoj;
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Or. en

Predlog spremembe 542
Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; poziva Komisijo, naj v zvezi s 
tem oceni učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in 
trajnostni razvoj;

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; zato poziva države članice in 
Komisijo, naj v zvezi s tem zagotovijo 
pravočasno izvajanje ustreznih ključnih 
ukrepov, ki so priporočeni v naboru orodij 
EU za kibernetsko varnost tehnologije 5G, 
in, kadar je to ustrezno, zlasti uveljavijo 
ustrezne omejitve za dobavitelje z visokim 
tveganjem za ključna sredstva, ki so v 
usklajenih ocenah tveganja EU 
opredeljena kot kritična in občutljiva, ter 
ocenijo učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; 
poudarja, da je program za digitalno 
Evropo pomemben za izboljšanje 
digitalnih zmogljivosti malih in srednjih 
podjetij ter pospeševanje sprejetja 
omogočitvenih tehnologij in tehnologij v 
vzponu ter novih praks v industrijskih 
panogah; opozarja na pomembnost tega, 
da Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR) in Kohezijski sklad podpirata 
ustvarjanje delovnih mest, konkurenčnost 
podjetij, gospodarsko rast in trajnostni 
razvoj;

Or. en
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Predlog spremembe 543
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; poziva Komisijo, naj v zvezi s 
tem oceni učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in 
trajnostni razvoj;

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; zato poziva države članice in 
Komisijo, naj v zvezi s tem zagotovijo 
pravočasno izvedbo ustreznih ključnih 
ukrepov, ki so priporočeni v naboru orodij 
EU za kibernetsko varnost tehnologije 5G, 
in, kadar je to ustrezno, zlasti uveljavijo 
ustrezne omejitve za dobavitelje z visokim 
tveganjem za ključna sredstva, ki so v 
usklajenih ocenah tveganja EU 
opredeljena kot kritična in občutljiva, ter 
ocenijo učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in 
trajnostni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 544
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 18
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; poziva Komisijo, naj v zvezi s 
tem oceni učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in 
trajnostni razvoj;

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja, pri čemer naj se posebna 
pozornost nameni spodbujanju udeležbe 
žensk, saj so to področja, na katerih so 
ženske še vedno premalo zastopane; 
poziva Komisijo, naj v zvezi s tem oceni 
učinkovitost sofinanciranih nacionalnih 
shem davčnih dobropisov, ki bi lahko 
dopolnjevale ali nadomestile tradicionalna 
nepovratna sredstva „na zahtevo“/podporo 
na podlagi razpisov, zlasti za mala in 
srednja podjetja; opozarja na pomembnost 
tega, da evropski strukturni in investicijski 
skladi (skladi ESI) podpirajo ustvarjanje 
delovnih mest, konkurenčnost podjetij, 
gospodarsko rast in trajnostni razvoj ter 
krepijo veščine evropskih delavcev in 
spodbujajo zmogljivost malih in srednjih 
podjetij, da bi se lahko uspešno soočila z 
dvojnim prehodom, pri katerem ne bo 
nihče zapostavljen;

Or. en

Predlog spremembe 545
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; poziva Komisijo, naj v zvezi s 
tem oceni učinkovitost sofinanciranih 

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati ter 
da digitalizacija med drugim zahteva 
dostop industrije do tehnologije 5G in 
zlasti rezervacijo pasovne širine za 
industrijo; poziva Komisijo, naj med 
drugim vlaga v podatkovno gospodarstvo, 
umetno inteligenco, pametno proizvodnjo, 
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nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in 
trajnostni razvoj;

mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; poziva Komisijo, naj v zvezi s 
tem oceni učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in 
trajnostni razvoj;

Or. fr

Predlog spremembe 546
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Massimiliano Smeriglio

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; poziva Komisijo, naj v zvezi s 
tem oceni učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast 
in trajnostni razvoj;

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno ter mala in srednja 
podjetja, nujno digitalizirati; poziva 
Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, ustvarjalnost, pametno 
proizvodnjo, pametna omrežja, mobilnost 
ter odporna in varna zelo hitra omrežja; 
poziva Komisijo, naj v zvezi s tem oceni 
učinkovitost sofinanciranih nacionalnih 
shem davčnih dobropisov, ki bi lahko 
dopolnjevale ali nadomestile tradicionalna 
nepovratna sredstva „na zahtevo“/podporo 
na podlagi razpisov, zlasti za mala in 
srednja podjetja; opozarja na pomembnost 
tega, da Evropski sklad za regionalni 
razvoj (ESRR) in Kohezijski sklad 
podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast, 
trajnostni razvoj ter posodobitev in 
izboljšanje sistemov izobraževanja in 
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usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 547
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; poziva Komisijo, naj v zvezi s 
tem oceni učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in 
trajnostni razvoj;

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; v 
zvezi s tem poudarja ključno vlogo 
kulturnega in ustvarjalnega sektorja; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; poziva Komisijo, naj v zvezi s 
tem oceni učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in 
trajnostni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 548
Marc Botenga, Sira Rego
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da je treba industrijo Unije, 18. meni, da je treba industrijo Unije, 
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tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; poziva Komisijo, naj v zvezi s 
tem oceni učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast 
in trajnostni razvoj;

tudi tradicionalno, nujno digitalizirati, ob 
ustrezni politiki varstva zaposlitve; poziva 
Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; poziva Komisijo, naj v zvezi s 
tem oceni učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad podpirata ustvarjanje kakovostnih 
delovnih mest, usposabljanje, plače, razvoj 
podjetij, gospodarsko rast in trajnostni 
razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 549
Miapetra Kumpula-Natri

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; poziva Komisijo, naj v zvezi s 
tem oceni učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in 

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost, inženiring programske opreme, 
tehnologijo programske opreme ter 
odporna in varna zelo hitra omrežja; poziva 
Komisijo, naj v zvezi s tem oceni 
učinkovitost sofinanciranih nacionalnih 
shem davčnih dobropisov, ki bi lahko 
dopolnjevale ali nadomestile tradicionalna 
nepovratna sredstva „na zahtevo“/podporo 
na podlagi razpisov, zlasti za mala in 
srednja podjetja; opozarja na pomembnost 
tega, da Evropski sklad za regionalni 
razvoj (ESRR) in Kohezijski sklad 
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trajnostni razvoj; podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in 
trajnostni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 550
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; poziva Komisijo, naj v zvezi s 
tem oceni učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in 
trajnostni razvoj;

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost, učinkovite sisteme socialnega 
in zdravstvenega varstva ter odporna in 
varna zelo hitra omrežja; poziva Komisijo, 
naj v zvezi s tem oceni učinkovitost 
sofinanciranih nacionalnih shem davčnih 
dobropisov, ki bi lahko dopolnjevale ali 
nadomestile tradicionalna nepovratna 
sredstva „na zahtevo“/podporo na podlagi 
razpisov, zlasti za mala in srednja podjetja; 
opozarja na pomembnost tega, da Evropski 
sklad za regionalni razvoj (ESRR) in 
Kohezijski sklad podpirata ustvarjanje 
delovnih mest, konkurenčnost podjetij, 
gospodarsko rast in trajnostni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 551
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe
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18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; poziva Komisijo, naj v zvezi s tem 
oceni učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast 
in trajnostni razvoj;

18. meni, da je digitalizacija industrije 
Unije, tudi tradicionalne, prednostna 
naloga; poziva Komisijo, naj med drugim 
podpira podatkovno gospodarstvo, na 
človeka osredotočeno umetno inteligenco, 
pametno proizvodnjo, mobilnost ter zelo 
hitra omrežja, ki so odporna in varna; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj oceni 
učinkovitost sofinanciranih nacionalnih 
shem davčnih dobropisov, ki bi lahko 
dopolnjevale ali nadomestile tradicionalna 
nepovratna sredstva „na zahtevo“/podporo 
na podlagi razpisov, zlasti za mala in 
srednja podjetja; opozarja na pomembnost 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR) in Kohezijskega sklada, ki sta 
namenjena podpiranju ustvarjanja 
delovnih mest, konkurenčnosti podjetij, 
gospodarskega trajnostnega razvoja in 
blaginje;

Or. en

Predlog spremembe 552
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; poziva Komisijo, naj v zvezi s 
tem oceni učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; poziva Komisijo, naj v zvezi s 
tem oceni učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
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sklad podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast 
in trajnostni razvoj;

sklad podpirata ustvarjanje kakovostnih 
delovnih mest, usposabljanje, plače, razvoj 
podjetij, gospodarsko rast in trajnostni 
razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 553
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; poziva Komisijo, naj v zvezi s 
tem oceni učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in 
trajnostni razvoj;

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, mobilnost ter odporna in varna 
zelo hitra omrežja; poziva Komisijo, naj v 
zvezi s tem oceni učinkovitost 
sofinanciranih nacionalnih shem davčnih 
dobropisov, ki bi lahko dopolnjevale ali 
nadomestile tradicionalna nepovratna 
sredstva „na zahtevo“, zlasti za mala in 
srednja podjetja; opozarja na pomembnost 
tega, da Evropski sklad za regionalni 
razvoj (ESRR) in Kohezijski sklad 
podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in 
trajnostni razvoj;

Or. fr

Predlog spremembe 554
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da je treba industrijo Unije, 18. meni, da je treba industrijo Unije, 
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tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; poziva Komisijo, naj v zvezi s 
tem oceni učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in 
trajnostni razvoj;

tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, kibernetsko varnost, pametno 
proizvodnjo, mobilnost ter odporna in 
varna zelo hitra omrežja; poziva Komisijo, 
naj v zvezi s tem oceni učinkovitost 
sofinanciranih nacionalnih shem davčnih 
dobropisov, ki bi lahko dopolnjevale ali 
nadomestile tradicionalna nepovratna 
sredstva „na zahtevo“/podporo na podlagi 
razpisov, zlasti za mala in srednja podjetja; 
opozarja na pomembnost tega, da Evropski 
sklad za regionalni razvoj (ESRR) in 
Kohezijski sklad podpirata ustvarjanje 
delovnih mest, konkurenčnost podjetij, 
gospodarsko rast in trajnostni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 555
Miapetra Kumpula-Natri

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna in varna zelo hitra 
omrežja; poziva Komisijo, naj v zvezi s 
tem oceni učinkovitost sofinanciranih 
nacionalnih shem davčnih dobropisov, ki 
bi lahko dopolnjevale ali nadomestile 
tradicionalna nepovratna sredstva „na 
zahtevo“/podporo na podlagi razpisov, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja 
na pomembnost tega, da Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski 
sklad podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in 
trajnostni razvoj;

18. meni, da je treba industrijo Unije, 
tudi tradicionalno, nujno digitalizirati; 
poziva Komisijo, naj med drugim vlaga v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, 
mobilnost ter odporna, cenovno dostopna 
in varna zelo hitra omrežja; poziva 
Komisijo, naj v zvezi s tem oceni 
učinkovitost sofinanciranih nacionalnih 
shem davčnih dobropisov, ki bi lahko 
dopolnjevale ali nadomestile tradicionalna 
nepovratna sredstva „na zahtevo“/podporo 
na podlagi razpisov, zlasti za mala in 
srednja podjetja; opozarja na pomembnost 
tega, da Evropski sklad za regionalni 
razvoj (ESRR) in Kohezijski sklad 
podpirata ustvarjanje delovnih mest, 
konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast in 



PE653.877v02-00 148/171 AM\1208890SL.docx

SL

trajnostni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 556
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, 
Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick 
Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da industrijska 
konkurenčnost EU temelji na popolnoma 
delujočem enotnem trgu proizvodov in 
storitev; poudarja, da mora Komisija v 
okviru prenovljenega sklopa prednostnih 
nalog razmisliti, kako poglobiti enotni trg, 
in obravnavati obstoječe regulativne in 
neregulativne ovire na notranjem trgu, ki 
izhajajo iz omejevalnih in zapletenih 
nacionalnih pravil, omejenih upravnih 
zmogljivosti, nepopolnega prenosa pravil 
EU ter njihovega neustreznega 
uveljavljanja; poudarja pomembnost 
prožnejšega in preglednejšega upravljanja 
notranjega trga z učinkovitejšimi 
medsebojnimi strokovnimi pregledi za 
opredelitev in odpravo ovir in 
neskladnosti, izboljšanimi orodji za 
spremljanje in učinkovitost, kot je pregled 
enotnega trga, da bi se bolje upoštevale 
resnične razmere na trgu, in okrepljeno 
mrežo SOLVIT;

Or. en

Predlog spremembe 557
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da ima digitalni sektor 
ključno vlogo pri prispevanju k preobrazbi 
industrijskega sektorja, tako pri 
zagotavljanju rešitev čiste tehnologije in 
optimizacije industrijskih procesov kot pri 
zmanjševanju njegovega vpliva na okolje; 
glede na visoko porabo energije in virov, 
povezanih z IKT, poziva Komisijo, naj 
oceni morebitni vpliv obsežnega razvoja 
digitalnih rešitev na okolje ter zahteve za 
energijsko učinkovitost in krožno 
gospodarstvo postavi v središče razvoja 
digitalnih tehnologij in podatkovnih 
središč; poziva Komisijo, naj predlaga 
konkretne možnosti za digitalne rešitve, ki 
bi prispevala k ekološkemu prehodu, in 
določi metodologijo za spremljanje in 
količinsko opredelitev vse večjega vpliva 
digitalnih tehnologij na okolje;

Or. en

Predlog spremembe 558
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 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. obžaluje, da še vedno obstaja 
znatna vrzel med velikimi in 
malimi/srednjimi podjetji v zvezi z 
vključevanjem digitalnih tehnologij v 
njihove poslovne dejavnosti; poudarja, da 
bi odprava te vrzeli izboljšala delovanje 
notranjega trga ter da bi koristila splošni 
evropski industrijski konkurenčnosti; 
poziva Komisijo, naj oceni in izboljša 
doseg evropskih vozlišč za digitalne 
inovacije, ki lahko zaradi poznavanja 
lokalnih gospodarskih ekosistemov 
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pomenijo učinkovit način, kako malim in 
srednjim podjetjem pomagati pri 
digitalizaciji;

Or. en

Predlog spremembe 559
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. meni, da je potreben evropski 
pravni okvir za umetno inteligenco, 
robotiko in povezane tehnologije, ki 
obravnava etična načela in temeljne 
pravice pri njihovem razvoju, uvedbi in 
uporabi ter vprašanja v zvezi z varnostjo 
in odgovornostjo; poudarja, da bo za 
inovacije in konkurenčnost industrije 
Evrope potreben horizontalen okvir, ki 
odraža vrednote in načela Unije, da bi 
zagotovili konkretne smernice ter pravno 
varnost za državljane in podjetja, vključno 
s tistimi, ki imajo sedež zunaj Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 560
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
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, François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy 
Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da je program za 
digitalno Evropo pomemben za 
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izpopolnjevanje delavcev na področju 
ključnih digitalnih veščin za industrijsko 
prihodnost Evrope; poziva Komisijo, naj 
ustanovi strokovno skupino deležnikov, ki 
bo zadolžena za predvidevanje prihodnjih 
vrzeli in primanjkljaja v industrijskih 
veščinah s pomočjo umetne inteligence in 
zmogljivosti masovnih podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 561
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. opozarja Komisijo, naj upošteva 
različne industrijske ekosisteme za 
prilagojen pristop k oblikovanju 
programov v okviru industrijske strategije, 
pri čemer naj nameni pozornost potrebam 
tehnološko manj razvitih regij;

Or. en

Predlog spremembe 562
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. meni, da je treba poleg 
spodbujanja uporabe shem davčnih 
dobropisov izvajati učinkovite ukrepe za 
preprečevanje oblik davčnega dampinga, 
ki povzroča izkrivljajoče učinke na 
enotnem evropskem trgu;

Or. it
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Predlog spremembe 563
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poleg spodbujanja uporabe shem 
davčnih dobropisov je treba izvajati 
usmerjene ukrepe za preprečevanje 
davčnega dampinga, ki povzroča 
izkrivljajoče učinke na notranjem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 564
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. opozarja, da bi morala kakršne 
koli nacionalne sheme davčnih 
dobropisov spremljati močna evropska 
pobuda za preprečevanje morebitnega 
davčnega dampinga v EU;

Or. en

Predlog spremembe 565
Gianna Gancia

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da je treba zaradi 
posebne narave mikropodjetij razmisliti o 
ad hoc orodjih za doseganje ciljev 
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digitalizacije;

Or. it

Predlog spremembe 566
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, 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
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. poudarja, da so projekti na 
področju raziskav in inovacij v okviru 
programa Obzorje Evropa nujne naložbe 
za doseganje podnebne nevtralnosti do 
leta 2050; poudarja bistveno vlogo 
industrijskih sinergij in zasebno-javnih 
partnerstev, da bi omogočili hitrejše in 
učinkovitejše dokončanje inovativnih 
projektov ter predstavitve tehničnih 
demonstratorjev v bistvenih industrijah, 
kot so letalstvo, shranjevanje energije in 
vodik;

Or. en

Predlog spremembe 567
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo potrebne naložbe v 
infrastrukturo, da bi zagotovili širok 
dostop v vseh evropskih regijah, zlasti na 
podeželju in v regijah iz člena 174 PDEU;
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Or. en

Predlog spremembe 568
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 18 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18c. poudarja možno vlogo regij pri 
doseganju evropskih industrijskih 
ambicij; meni, da je treba krepiti 
medregionalno sodelovanje, namenjeno 
trajnostni in digitalni preobrazbi, kotna 
primer v strategijah pametne 
specializacije, da bi spodbudili regionalne 
ekosisteme; zato poziva Komisijo, naj 
podpre razvoj orodij za oblikovanje 
jasnega načrta za regije na podlagi 
prilagojenega pristopa, da se zagotovi 
vodilni položaj v industriji;

Or. en

Predlog spremembe 569
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
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, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 18 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18d. poudarja, da je treba premostiti 
digitalni razkorak med podjetji in 
industrijami, saj vrzel med vodilnimi 
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podjetji in podjetji v zaostanku povzroča 
neenakomerno razporeditev inovacij v 
gospodarstvu; zato spodbuja Komisijo in 
države članice, naj ustvarijo priložnosti za 
podjetja, zlasti mala in srednja podjetja, 
da povečajo svojo zmogljivost za 
absorpcijo inovativnih tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 570
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
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, Seán Kelly, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 18 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18e. poudarja, da bodo poleg 
zagotavljanja naložb v digitalizacijo tudi 
drugi ukrepi, kot sta pravilno izvajanje 
Evropskega zakonika o elektronskih 
komunikacijah in pregled direktive o 
zmanjšanju stroškov, ključnega pomena, 
da bo EU v celoti izkoristila potencial 
digitalne preobrazbe za rast; poudarja, da 
bi lahko imel internet stvari pomembno 
vlogo pri okrevanju evropske industrije po 
krizi in da mora Komisija zagotoviti, da ni 
ovir za prosti pretok naprav interneta 
stvari po vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 571
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Predlog resolucije
Odstavek 19
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enoten evropski digitalni in podatkovni trg, 
spodbuja izmenjavo podatkov med 
gospodarskimi družbami in med javnimi 
institucijami, podatke razvija in obdeluje 
na evropskih tleh, zlasti podatke javnih 
organov, vzpostavi boljši sistem 
obdavčitve digitalnega gospodarstva, v 
katerem bodo dobički obdavčeni tam, kjer 
gospodarske družbe opravijo znaten del 
interakcije z uporabniki, ter še naprej 
razvija evropske standarde kibernetske 
varnosti, zlasti za kritično infrastrukturo;

19. pozdravlja stališče Komisije o 
uporabi industrijskih podatkov; ponovno 
poudarja, da imajo podatki ključno vlogo 
pri preobrazbi evropske industrije; 
poudarja, kako pomembne so pametna 
rast proizvodnje, digitalizacija in strateška 
neodvisnost evropske industrije; poziva 
Komisijo, naj uresniči enoten evropski 
digitalni in podatkovni trg ter zagotovi in 
spodbuja dostop do podatkov in njihov 
pretok znotraj EU, v vseh sektorjih in 
industrijah ter med javnimi institucijami, 
spodbuja naložbe v standarde, orodja in 
infrastrukture naslednje generacije za 
shranjevanje in obdelavo podatkov ter 
združevanje evropskih podatkov v 
ključnih sektorjih, s skupnimi in 
interoperabilnimi podatkovnimi prostori 
na ravni EU; poziva Komisijo, naj 
posebno pozornost in obravnavo nameni 
projektom, namenjenim ohranjevanju in 
označevanju podatkov, standardizaciji 
oblike podatkov ter varnosti podatkov; 
podatke razvija in obdeluje na evropskih 
tleh, zlasti podatke javnih organov, 
vzpostavi boljše sisteme obdavčitve 
digitalnega gospodarstva, v katerih bodo 
dobički obdavčeni tam, kjer gospodarske 
družbe opravijo znaten del interakcije z 
uporabniki, v skladu z morebitnim 
dogovorom v okviru OECD za blažitev 
tveganja trgovinske vojne, ter še naprej 
razvija evropske standarde, na primer 
kibernetske varnosti, zlasti za kritično 
infrastrukturo, tudi z revizijo direktive o 
varnosti omrežij in informacij ter 
vzpostavitvijo strokovnega centra in mreže 
za kibernetsko varnost, da bi zagotovili 
pošteno platformo za poslovne odnose, ki 
bi evropskim podjetjem ter zlasti malim in 
srednjim podjetjem omogočali učinkovito 
uporabo podatkov, ustvarjenih na 
platformah; spodbuja Komisijo, naj 
uporabi vse zmogljivosti Agencije 
Evropske unije za varnost omrežij in 
informacij za podporo izvajanju 
nacionalnih ocen tveganj na področju 
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kibernetske varnosti; poudarja 
pomembnost vesoljske politike EU, zlasti 
za izboljšanje evropskih industrijskih 
vesoljskih zmogljivosti in izkoriščanje 
potenciala sinergij z drugimi ključnimi 
sektorji in politikami, zlasti za razvoj 
vrhunskih tehnologij in spremljanje 
industrijske preobrazbe;

Or. en

Predlog spremembe 572
Tom Berendsen
v imenu skupine PPE
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, François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy 
Buzek, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enoten evropski digitalni in podatkovni trg, 
spodbuja izmenjavo podatkov med 
gospodarskimi družbami in med javnimi 
institucijami, podatke razvija in obdeluje 
na evropskih tleh, zlasti podatke javnih 
organov, vzpostavi boljši sistem 
obdavčitve digitalnega gospodarstva, v 
katerem bodo dobički obdavčeni tam, kjer 
gospodarske družbe opravijo znaten del 
interakcije z uporabniki, ter še naprej 
razvija evropske standarde kibernetske 
varnosti, zlasti za kritično infrastrukturo;

19. pozdravlja stališče Komisije o 
uporabi industrijskih podatkov; ponovno 
poudarja, da imajo podatki ključno vlogo 
pri preobrazbi evropske industrije; 
poudarja, kako pomembne so rast 
pametne proizvodnje, digitalizacija in 
strateška neodvisnost evropske industrije; 
poziva Komisijo, naj uresniči enoten 
evropski digitalni in podatkovni trg ter 
zagotovi in spodbuja dostop do podatkov 
in njihov pretok znotraj EU, v vseh 
sektorjih in industrijah ter med javnimi 
institucijami, spodbuja naložbe v 
standarde, orodja in infrastrukture 
naslednje generacije za shranjevanje in 
obdelavo podatkov ter združevanje 
evropskih podatkov v ključnih sektorjih, s 
skupnimi in interoperabilnimi 
podatkovnimi prostori na ravni EU; 
poziva Komisijo, naj posebno pozornost in 
obravnavo nameni projektom, 
namenjenim ohranjevanju in označevanju 
podatkov, standardizaciji oblike podatkov 
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ter varnosti podatkov; podatke razvija in 
obdeluje na evropskih tleh, zlasti podatke 
javnih organov, vzpostavi boljše sisteme 
obdavčitve digitalnega gospodarstva, v 
katerih bodo dobički obdavčeni tam, kjer 
gospodarske družbe opravijo znaten del 
interakcije z uporabniki, v skladu z 
morebitnim dogovorom v okviru OECD za 
blažitev tveganja trgovinske vojne, ter še 
naprej razvija evropske standarde, na 
primer kibernetske varnosti, zlasti za 
kritično infrastrukturo, tudi z revizijo 
direktive o varnosti omrežij in informacij 
ter vzpostavitvijo strokovne mreže za 
kibernetsko varnost, da bi zagotovili 
pošteno platformo za poslovne odnose, ki 
bi evropskim podjetjem ter zlasti malim in 
srednjim podjetjem omogočali učinkovito 
uporabo podatkov, ustvarjenih na 
platformah; spodbuja Komisijo, naj 
uporabi vse zmogljivosti Agencije 
Evropske unije za varnost omrežij in 
informacij za podporo izvajanju 
nacionalnih ocen tveganj na področju 
kibernetske varnosti; poudarja 
pomembnost vesoljske politike EU, zlasti 
za izboljšanje evropskih industrijskih 
vesoljskih zmogljivosti in izkoriščanje 
potenciala sinergij z drugimi ključnimi 
sektorji in politikami, zlasti za razvoj 
vrhunskih tehnologij in spremljanje 
industrijske preobrazbe;

Or. en

Predlog spremembe 573
Salvatore De Meo

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enoten evropski digitalni in podatkovni trg, 
spodbuja izmenjavo podatkov med 
gospodarskimi družbami in med javnimi 

19. pozdravlja stališče Komisije o 
uporabi industrijskih podatkov; ponovno 
poudarja, da imajo podatki ključno vlogo 
pri preobrazbi evropske industrije; 
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institucijami, podatke razvija in obdeluje 
na evropskih tleh, zlasti podatke javnih 
organov, vzpostavi boljši sistem 
obdavčitve digitalnega gospodarstva, v 
katerem bodo dobički obdavčeni tam, kjer 
gospodarske družbe opravijo znaten del 
interakcije z uporabniki, ter še naprej 
razvija evropske standarde kibernetske 
varnosti, zlasti za kritično infrastrukturo;

poudarja, kako pomembne so rast 
pametne proizvodnje, digitalizacija in 
strateška neodvisnost evropske industrije; 
poziva Komisijo, naj uresniči enoten 
evropski digitalni in podatkovni trg ter 
zagotovi in spodbuja dostop do podatkov 
in njihov pretok znotraj EU, v vseh 
sektorjih in industrijah ter med javnimi 
institucijami, spodbuja naložbe v 
standarde, orodja in infrastrukture 
naslednje generacije za shranjevanje in 
obdelavo podatkov ter združevanje 
evropskih podatkov v ključnih sektorjih, s 
skupnimi in interoperabilnimi 
podatkovnimi prostori na ravni EU; 
poziva Komisijo, naj posebno pozornost in 
obravnavo nameni projektom, 
namenjenim ohranjevanju in označevanju 
podatkov, standardizaciji oblike podatkov 
ter varnosti podatkov; podatke razvija in 
obdeluje na evropskih tleh, zlasti podatke 
javnih organov, vzpostavi boljše sisteme 
obdavčitve digitalnega gospodarstva, v 
katerih bodo dobički obdavčeni tam, kjer 
gospodarske družbe opravijo znaten del 
interakcije z uporabniki, v skladu z 
morebitnim dogovorom v okviru OECD za 
blažitev tveganja trgovinske vojne, ter še 
naprej razvija evropske standarde, npr. 
kibernetske varnosti, zlasti za kritično 
infrastrukturo, tudi z revizijo direktive o 
varnosti omrežij in informacij ter 
vzpostavitvijo strokovne mreže za 
kibernetsko varnost, da bi zagotovili 
pošteno platformo za poslovne odnose, ki 
bi evropskim podjetjem ter zlasti malim in 
srednjim podjetjem omogočali učinkovito 
uporabo podatkov, ustvarjenih na 
platformah; spodbuja Komisijo, naj 
uporabi vse zmogljivosti Agencije 
Evropske unije za varnost omrežij in 
informacij za podporo izvajanju 
nacionalnih ocen tveganj na področju 
kibernetske varnosti; poudarja 
pomembnost vesoljske politike EU, zlasti 
za izboljšanje evropskih industrijskih 
vesoljskih zmogljivosti in izkoriščanje 
potenciala sinergij z drugimi ključnimi 
sektorji in politikami, zlasti za razvoj 



PE653.877v02-00 160/171 AM\1208890SL.docx

SL

vrhunskih tehnologij in spremljanje 
industrijske preobrazbe;

Or. en

Predlog spremembe 574
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enoten evropski digitalni in podatkovni trg, 
spodbuja izmenjavo podatkov med 
gospodarskimi družbami in med javnimi 
institucijami, podatke razvija in obdeluje 
na evropskih tleh, zlasti podatke javnih 
organov, vzpostavi boljši sistem 
obdavčitve digitalnega gospodarstva, v 
katerem bodo dobički obdavčeni tam, kjer 
gospodarske družbe opravijo znaten del 
interakcije z uporabniki, ter še naprej 
razvija evropske standarde kibernetske 
varnosti, zlasti za kritično infrastrukturo;

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enoten evropski digitalni in podatkovni trg, 
spodbuja varno izmenjavo podatkov med 
gospodarskimi družbami in med javnimi 
institucijami, podatke razvija in obdeluje 
na evropskih tleh, zlasti podatke javnih 
organov, vzpostavi boljši sistem 
obdavčitve digitalnega gospodarstva, v 
katerem bodo dobički obdavčeni tam, kjer 
gospodarske družbe opravijo znaten del 
interakcije z uporabniki, ter še naprej 
razvija evropske standarde in certificiranje 
kibernetske varnosti ter prelomnih 
tehnologij, zlasti za kritično infrastrukturo; 
ato bi bilo treba varstvo kritičnih 
evropskih podatkov v tako kritičnih 
infrastrukturah zagotoviti z oceno 
ponudnikov storitev in tehnologij, ali 
izpolnjujejo merila glede varnosti in 
verodostojnosti, opredeljena na podlagi 
nabora orodij EU za kibernetsko varnost 
tehnologije 5G; poziva k hitri izvedbi 
evropske podatkovne strategije in 
sprejetju akta o digitalnih storitvah;

Or. en

Predlog spremembe 575
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou)



AM\1208890SL.docx 161/171 PE653.877v02-00

SL

v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enoten evropski digitalni in podatkovni 
trg, spodbuja izmenjavo podatkov med 
gospodarskimi družbami in med javnimi 
institucijami, podatke razvija in obdeluje 
na evropskih tleh, zlasti podatke javnih 
organov, vzpostavi boljši sistem 
obdavčitve digitalnega gospodarstva, v 
katerem bodo dobički obdavčeni tam, kjer 
gospodarske družbe opravijo znaten del 
interakcije z uporabniki, ter še naprej 
razvija evropske standarde kibernetske 
varnosti, zlasti za kritično infrastrukturo;

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enotno evropsko digitalno in podatkovno 
okolje, spodbuja nedobičkonosno 
izmenjavo podatkov med gospodarskimi 
družbami in med javnimi institucijami, 
podatke razvija in obdeluje na evropskih 
tleh, zlasti podatke javnih organov, 
vzpostavi boljši sistem obdavčitve 
digitalnega gospodarstva, v katerem bodo 
dobički obdavčeni tam, kjer gospodarske 
družbe opravijo znaten del interakcije z 
uporabniki, ter še naprej razvija evropske 
standarde kibernetske varnosti, zlasti za 
kritično infrastrukturo; poziva k 
obravnavanju vse večje rabe energije v 
podatkovnih centrih na ravni stavb, 
strežnikov in programske opreme z 
uporabo strogih meril glede učinkovite 
rabe energije in virov, pridobivanja 
energije iz obnovljivih virov ter ponovne 
uporabe odpadne toplote; načelo 
„energijska učinkovitost na prvem mestu“ 
bi lahko uporabili kot ocenjevalno merilo 
za primerjavo različnih vrst digitalne 
uporabe;

Or. en

Predlog spremembe 576
Miapetra Kumpula-Natri

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enoten evropski digitalni in podatkovni trg, 
spodbuja izmenjavo podatkov med 
gospodarskimi družbami in med javnimi 

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enoten evropski digitalni in podatkovni trg, 
spodbuja izmenjavo podatkov in 
programske opreme med gospodarskimi 
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institucijami, podatke razvija in obdeluje 
na evropskih tleh, zlasti podatke javnih 
organov, vzpostavi boljši sistem obdavčitve 
digitalnega gospodarstva, v katerem bodo 
dobički obdavčeni tam, kjer gospodarske 
družbe opravijo znaten del interakcije z 
uporabniki, ter še naprej razvija evropske 
standarde kibernetske varnosti, zlasti za 
kritično infrastrukturo;

družbami in med javnimi institucijami, 
zlasti z inovacijami ter širitvijo nabiranja 
podatkov; poziva Komisijo, naj razvija 
veščine, infrastrukturo, cenovno dostopno 
in varno povezljivost in toke podatkov ter 
podporne storitve za obdelavo evropskih 
podatkov; Evropa mora razviti zmogljivost 
za odprto in uravnoteženo podatkovno 
gospodarstvo, ki bo omogočilo, da bodo 
pravi podatki na pravem mestu, zlasti 
podatki javnih organov, vzpostaviti boljši 
sistem obdavčitve digitalnega 
gospodarstva, v katerem bodo dobički 
obdavčeni tam, kjer gospodarske družbe 
opravijo znaten del interakcije z 
uporabniki, ter še naprej razvijati evropske 
standarde kibernetske varnosti, zlasti za 
kritično infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 577
Miapetra Kumpula-Natri

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enoten evropski digitalni in podatkovni trg, 
spodbuja izmenjavo podatkov med 
gospodarskimi družbami in med javnimi 
institucijami, podatke razvija in obdeluje 
na evropskih tleh, zlasti podatke javnih 
organov, vzpostavi boljši sistem 
obdavčitve digitalnega gospodarstva, v 
katerem bodo dobički obdavčeni tam, kjer 
gospodarske družbe opravijo znaten del 
interakcije z uporabniki, ter še naprej 
razvija evropske standarde kibernetske 
varnosti, zlasti za kritično infrastrukturo;

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enoten evropski digitalni in podatkovni trg, 
spodbuja izmenjavo podatkov med 
gospodarskimi družbami in med javnimi 
institucijami, podatke razvija in obdeluje 
na evropskih tleh, zlasti podatke javnih 
organov, vzpostavi boljši sistem 
obdavčitve digitalnega gospodarstva, v 
katerem bodo dobički obdavčeni tam, kjer 
gospodarske družbe opravijo znaten del 
interakcije z uporabniki, ter še naprej 
razvija evropske standarde kibernetske 
varnosti, zlasti za kritično infrastrukturo; 
zato bi bilo treba varstvo kritičnih 
evropskih podatkov v tako kritičnih 
infrastrukturah zagotoviti z oceno 
ponudnikov storitev in tehnologij, ali 
izpolnjujejo merila glede varnosti in 
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verodostojnosti, opredeljena na podlagi 
nabora orodij EU za kibernetsko varnost 
tehnologije 5G;

Or. en

Predlog spremembe 578
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enoten evropski digitalni in podatkovni trg, 
spodbuja izmenjavo podatkov med 
gospodarskimi družbami in med javnimi 
institucijami, podatke razvija in obdeluje 
na evropskih tleh, zlasti podatke javnih 
organov, vzpostavi boljši sistem 
obdavčitve digitalnega gospodarstva, v 
katerem bodo dobički obdavčeni tam, kjer 
gospodarske družbe opravijo znaten del 
interakcije z uporabniki, ter še naprej 
razvija evropske standarde kibernetske 
varnosti, zlasti za kritično infrastrukturo;

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enoten evropski digitalni in podatkovni trg, 
spodbuja izmenjavo podatkov med 
gospodarskimi družbami in med javnimi 
institucijami, podatke razvija in obdeluje 
na evropskih tleh, zlasti podatke javnih 
organov, vzpostavi boljši sistem 
obdavčitve digitalnega gospodarstva, v 
katerem bodo dobički obdavčeni tam, kjer 
gospodarske družbe opravijo znaten del 
interakcije z uporabniki, ter še naprej 
razvija evropske standarde kibernetske 
varnosti, zlasti za kritično infrastrukturo; 
zato bi bilo treba varstvo kritičnih 
evropskih podatkov v tako kritičnih 
infrastrukturah zagotoviti z oceno 
ponudnikov storitev in tehnologij, ali 
izpolnjujejo merila glede varnosti in 
verodostojnosti, opredeljena na podlagi 
nabora orodij EU za kibernetsko varnost 
tehnologije 5G;

Or. en

Predlog spremembe 579
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Predlog resolucije
Odstavek 19
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enoten evropski digitalni in podatkovni trg, 
spodbuja izmenjavo podatkov med 
gospodarskimi družbami in med javnimi 
institucijami, podatke razvija in obdeluje 
na evropskih tleh, zlasti podatke javnih 
organov, vzpostavi boljši sistem 
obdavčitve digitalnega gospodarstva, v 
katerem bodo dobički obdavčeni tam, kjer 
gospodarske družbe opravijo znaten del 
interakcije z uporabniki, ter še naprej 
razvija evropske standarde kibernetske 
varnosti, zlasti za kritično infrastrukturo;

19. ob upoštevanju pomembnosti 
digitalizacije industrije Unije poziva 
Komisijo, naj uresniči enoten evropski 
digitalni in podatkovni trg ter znatno vlaga 
v odporna, varna omrežja visoke hitrosti 
in umetno inteligenco ter spodbuja 
izmenjavo podatkov med gospodarskimi 
družbami in med javnimi institucijami, 
podatke razvija in obdeluje na evropskih 
tleh, zlasti podatke javnih organov, 
vzpostavi boljši sistem obdavčitve 
digitalnega gospodarstva, v katerem bodo 
dobički obdavčeni tam, kjer gospodarske 
družbe opravijo znaten del interakcije z 
uporabniki, ter še naprej razvija evropske 
standarde kibernetske varnosti, zlasti za 
kritično infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 580
Gianna Gancia

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enoten evropski digitalni in podatkovni trg, 
spodbuja izmenjavo podatkov med 
gospodarskimi družbami in med javnimi 
institucijami, podatke razvija in obdeluje 
na evropskih tleh, zlasti podatke javnih 
organov, vzpostavi boljši sistem 
obdavčitve digitalnega gospodarstva, v 
katerem bodo dobički obdavčeni tam, kjer 
gospodarske družbe opravijo znaten del 
interakcije z uporabniki, ter še naprej 
razvija evropske standarde kibernetske 
varnosti, zlasti za kritično infrastrukturo;

19. poziva Komisijo, naj ob doslednem 
spoštovanju in varstvu zasebnosti 
evropskih državljanov uresniči enoten 
evropski digitalni in podatkovni trg, 
spodbuja izmenjavo podatkov med 
gospodarskimi družbami in med javnimi 
institucijami, podatke razvija in obdeluje 
na evropskih tleh, zlasti podatke javnih 
organov, vzpostavi boljši sistem 
obdavčitve digitalnega gospodarstva, v 
katerem bodo dobički obdavčeni tam, kjer 
gospodarske družbe opravijo znaten del 
interakcije z uporabniki, ter še naprej 
razvija evropske standarde kibernetske 
varnosti, zlasti za kritično infrastrukturo;

Or. it
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Predlog spremembe 581
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enoten evropski digitalni in podatkovni trg, 
spodbuja izmenjavo podatkov med 
gospodarskimi družbami in med javnimi 
institucijami, podatke razvija in obdeluje 
na evropskih tleh, zlasti podatke javnih 
organov, vzpostavi boljši sistem 
obdavčitve digitalnega gospodarstva, v 
katerem bodo dobički obdavčeni tam, kjer 
gospodarske družbe opravijo znaten del 
interakcije z uporabniki, ter še naprej 
razvija evropske standarde kibernetske 
varnosti, zlasti za kritično infrastrukturo;

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enoten evropski digitalni in podatkovni trg, 
spodbuja izmenjavo podatkov med 
gospodarskimi družbami in med javnimi 
institucijami, podatke razvija in obdeluje 
na evropskih tleh, zlasti podatke javnih 
organov, izkoristi potencial digitalne 
preobrazbe za podpiranje raziskav, 
vzpostavi boljši sistem obdavčitve 
digitalnega gospodarstva, v katerem bodo 
dobički obdavčeni tam, kjer gospodarske 
družbe opravijo znaten del interakcije z 
uporabniki, ter še naprej razvija evropske 
standarde kibernetske varnosti, zlasti za 
kritično infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 582
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enoten evropski digitalni in podatkovni trg, 
spodbuja izmenjavo podatkov med 
gospodarskimi družbami in med javnimi 
institucijami, podatke razvija in obdeluje 
na evropskih tleh, zlasti podatke javnih 
organov, vzpostavi boljši sistem obdavčitve 
digitalnega gospodarstva, v katerem bodo 
dobički obdavčeni tam, kjer gospodarske 
družbe opravijo znaten del interakcije z 
uporabniki, ter še naprej razvija evropske 

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enoten evropski digitalni in podatkovni trg, 
spodbuja izmenjavo podatkov med 
gospodarskimi družbami in med javnimi 
institucijami, podatke razvija in obdeluje 
na evropskih tleh, zlasti podatke javnih 
organov, odpravi obstoječe ovire ter še 
naprej razvija evropske standarde 
kibernetske varnosti, zlasti za kritično 
infrastrukturo;
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standarde kibernetske varnosti, zlasti za 
kritično infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 583
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enoten evropski digitalni in podatkovni trg, 
spodbuja izmenjavo podatkov med 
gospodarskimi družbami in med javnimi 
institucijami, podatke razvija in obdeluje 
na evropskih tleh, zlasti podatke javnih 
organov, vzpostavi boljši sistem 
obdavčitve digitalnega gospodarstva, v 
katerem bodo dobički obdavčeni tam, kjer 
gospodarske družbe opravijo znaten del 
interakcije z uporabniki, ter še naprej 
razvija evropske standarde kibernetske 
varnosti, zlasti za kritično infrastrukturo;

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enoten evropski digitalni in podatkovni trg, 
spodbuja interoperabilnost in izmenjavo 
podatkov med gospodarskimi družbami 
vseh velikosti in med javnimi institucijami, 
podatke razvija in obdeluje na evropskih 
tleh, zlasti podatke javnih organov, 
vzpostavi boljši sistem obdavčitve 
digitalnega gospodarstva, v katerem bodo 
dobički obdavčeni tam, kjer gospodarske 
družbe opravijo znaten del interakcije z 
uporabniki, ter še naprej razvija evropske 
standarde kibernetske varnosti in zlasti za 
kritične infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 584
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enoten evropski digitalni in podatkovni trg, 
spodbuja izmenjavo podatkov med 
gospodarskimi družbami in med javnimi 
institucijami, podatke razvija in obdeluje 

19. poziva Komisijo, naj uresniči 
enoten evropski digitalni in podatkovni trg, 
spodbuja funkcionalno izmenjavo 
podatkov med gospodarskimi družbami in 
med javnimi institucijami, podatke razvija 
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na evropskih tleh, zlasti podatke javnih 
organov, vzpostavi boljši sistem 
obdavčitve digitalnega gospodarstva, v 
katerem bodo dobički obdavčeni tam, kjer 
gospodarske družbe opravijo znaten del 
interakcije z uporabniki, ter še naprej 
razvija evropske standarde kibernetske 
varnosti, zlasti za kritično infrastrukturo;

in obdeluje na evropskih tleh, zlasti 
podatke javnih organov, vzpostavi boljši 
sistem obdavčitve digitalnega 
gospodarstva, v katerem bodo dobički 
obdavčeni tam, kjer gospodarske družbe 
opravijo znaten del interakcije z 
uporabniki, ter še naprej razvija evropske 
standarde kibernetske varnosti, zlasti za 
kritično infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 585
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. meni, da je treba previdno proučiti 
vse zakonodajne ukrepe v okviru revizije 
trenutno veljavnega okvira pravic 
intelektualne lastnine, saj bi to lahko 
močno vplivalo na še vedno občutljivo in 
razvijajoče se podatkovno gospodarstvo 
EU; meni, da ne bi smelo biti lastninske 
pravice na podlagi intelektualne lastnine 
za neosebne podatke, ki jih uporabljajo in 
proizvajajo tehnologije, kot je umetna 
inteligenca;

Or. en

Predlog spremembe 586
Miapetra Kumpula-Natri

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva Komisijo, naj mobilizira 
Splošno uredbo o varstvu podatkov; 
Evropa mora razviti zanesljive prakse za 
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obdelavo mešanih industrijskih naborov 
podatkov, ki vsebujejo osebne podatke. V 
okviru teh praks se je treba osredotočiti na 
človeka in zagotavljati zasebnost 
uslužbencev ter navesti jasne razloge za 
pridobitev teh dragocenih podatkov za 
uporabo. Sposobnost učinkovite obdelave 
vseh podatkov, ustvarjenih v industrijskih 
procesih, je tudi ključna za izpolnjevanje 
podnebnih ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 587
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a.  meni, da bo digitalna preobrazba 
evropskim podjetjem prinesla 
nepredstavljive priložnosti za povečanje 
njihove prožnosti, širitev in okrepitev 
konkurenčnosti; poudarja, da je 
pomembno ustvariti okolje, ki lajša 
uporabo IKT in razvoj pametnih rešitev v 
gospodarskih družbah – od razvoja do 
uvedbe tehnologij IKT;

Or. en

Predlog spremembe 588
Aldo Patriciello

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bo njena naslednja farmacevtska 
strategija krepila raziskave, inovacije in 
proizvodnjo v EU, in sicer s sistemom 
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intelektualne lastnine, ki spodbuja 
naložbe v medicinske raziskave, ter 
stabilnim, učinkovitim in svetovno 
konkurenčnim regulativnim okvirom;

Or. en

Predlog spremembe 589
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poudarja, da je treba zmanjšati 
digitalna neravnovesja na področju 
digitalne infrastrukture, da inovacije in 
industrijski razvoj ne bodo omejeni le na 
zgoščena mestna industrijska središča, 
ampak bodo omogočeni tudi v manjših 
mestih in na podeželju;

Or. en

Predlog spremembe 590
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 19 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19b. vztraja pri temeljni vlogi raziskav 
in inovacij pri podpiranju digitalnih in 
tehnoloških prizadevanj evropske 
industrije ter krepitvi vodilnega položaja 
Evrope v ključnih digitalnih tehnologijah 
in njihovi uporabi v vrednostnih verigah 
in na industrijskih platformah; poudarja, 
da morajo vsi industrijski sektorji sprejeti 
digitalno revolucijo, namenjeno 
ustvarjanju in preobrazbi novih poslovnih 
modelov, novih konceptov in tehnologij;
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Or. en

Predlog spremembe 591
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 19 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19b. poziva k oblikovanju novih 
digitalnih vozlišč v manjših mestih in na 
podeželju, ki bi zagotavljala podporo 
novim digitalnim zagonskim podjetjem ter 
malim in srednjim podjetjem na 
področjih, ki omogočajo konkurenčne 
prednosti, vendar potrebujejo naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 592
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 19 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19c. poudarja, da je treba zagotoviti 
izredno hitro in cenovno dostopno 
povezljivost, ki je bistveno orodje, da 
podjetja EU ostajajo konkurenčna v 
svetovnem gospodarstvu ter zagotavljajo 
nove vsebine, uporabe in storitve;

Or. en

Predlog spremembe 593
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 19 d (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

19d. priznava, kako pomemben je 
pregleden, verodostojen, interoperabilen 
in na človeka osredotočen evropski pristop 
k podatkovnemu gospodarstvu; poziva 
Komisijo in države članice, naj postopno 
odpravijo razdrobljenost v različnih 
nacionalnih strategijah in obravnavajo 
neravnovesja v tržni moči z namenom 
podpiranja vsesplošnega toka podatkov na 
evropski ravni, interoperabilnosti, 
upravljanja podatkov, varstva in 
(ponovne) uporabe;

Or. en


