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Predlog spremembe 594
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, Andrus 
Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi pri 
oblikovanju novih; v zvezi s tem obžaluje, 
da Unija v raziskave in razvoj po deležu 
BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj poveča proračun za programe, ki 
spodbujajo preobrazbo industrije Unije, 
vključno s programom Obzorje Evropa, ter 
spodbuja sinergije med regionalnimi, 
nacionalnimi, evropskimi in zasebnimi viri 
financiranja z izkoriščanjem sinergij med 
vsemi programi Unije;

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi pri 
oblikovanju novih; v zvezi s tem obžaluje, 
da Unija v raziskave in razvoj po deležu 
BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poudarja, da je 
treba znatno povečati porabo za raziskave, 
razvoj in inovacije kot ključen element za 
doseganje dvojnega prehoda, izboljšanje 
strateškega vodilnega položaja in 
neodvisnosti ter okrepitev dolgoročne 
konkurenčnosti; poziva države članice, 
naj ohranijo svojo zavezo, da bodo 
namenile 3 % BDP za raziskave in razvoj; 
meni, da je za doseganje ambicioznih 
ciljev treba povečati financiranje 
programa Obzorje Evropa in programa za 
digitalno Evropo ter Instrumenta za 
povezovanje Evrope (digitalno in 
energetsko področje); priznava učinkovito 
podporo Evropskega sveta za inovacije in 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo ter poziva h krepitvi njunih 
nalog; poziva k javno-zasebnemu 
sodelovanju za spodbujanje prenosa 
znanja in tehnologije iz raziskovalnih 
središč in univerz v industrijske procese, 
pri čemer naj se uporabi shema 
industrijskega ekosistema; poziva 
Komisijo, naj poveča proračun za 
programe, ki spodbujajo preobrazbo 
industrije Unije, vključno s programom 
Obzorje Evropa in programom za 
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digitalno Evropo, ter spodbuja sinergije 
med regionalnimi, nacionalnimi, 
evropskimi in zasebnimi viri financiranja z 
izkoriščanjem sinergij med vsemi programi 
Unije; poziva Komisijo, naj se prednostno 
osredotoči na celoten nabor razogljičenih 
industrijskih procesov in industrijskih 
procesov na podlagi obnovljivih virov; 
priznava pomen varstva pravic 
intelektualne lastnine pri spodbujanju 
potrebnih naložb v raziskave in razvoj s 
ciljem stalnega sodelovanja industrije EU 
pri razvijanju ključnih tehnologij, kot sta 
5G in 6G, potrebnih za uresničitev ciljev 
EU glede povezljivosti do leta 2025;

Or. en

Predlog spremembe 595
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi 
pri oblikovanju novih; v zvezi s tem 
obžaluje, da Unija v raziskave in razvoj po 
deležu BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj poveča proračun za programe, ki 
spodbujajo preobrazbo industrije Unije, 
vključno s programom Obzorje Evropa, ter 
spodbuja sinergije med regionalnimi, 
nacionalnimi, evropskimi in zasebnimi viri 
financiranja z izkoriščanjem sinergij med 
vsemi programi Unije;

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter oblikovati nove; v 
zvezi s tem obžaluje, da Unija v raziskave 
in razvoj po deležu BDP vlaga manj kot 
njene svetovne konkurentke in da v malih 
in srednjih podjetjih zaradi primanjkljaja 
potrebnega tveganega kapitala močno 
primanjkuje zmogljivosti za inovacije; 
poziva Komisijo, naj znatno poveča 
proračun in zagotovi, da se pri sredstvih, ki 
spodbujajo preobrazbo industrije Unije, 
upošteva podnebje; ponavlja svoje stališče 
v zvezi s proračunom v višini vsaj 
120 milijard EUR za program Obzorje 
Evropa ter spodbuja sinergije med 
regionalnimi, nacionalnimi, evropskimi in 
zasebnimi viri financiranja z izkoriščanjem 
sinergij med vsemi programi Unije; 
podpira vzpostavitev evropskih partnerstev 
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v okviru programa Obzorje Evropa za 
spodbujanje naložb zasebnega sektorja in 
podporo oživitvi ter ekološkemu in 
digitalnemu prehodu, vendar poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da bodo ta 
partnerstva pregledna in vključujoča ves 
čas njihovega obstoja, zlasti glede 
njihovega strateškega raziskovalnega 
programa in letnih delovnih programov, 
da bodo izključevala kakršna koli 
nasprotja interesov in polaščanje podjetij 
ter bodo resnična dodana vrednost za 
družbo; poziva, naj se znaten delež 
sredstev iz programa Obzorje Evropa, ki 
so na voljo za MSP, izvršuje prek 
Evropskega sveta za inovacije in tudi 
skupnih delov programa;

Or. en

Predlog spremembe 596
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, 
Seán Kelly, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi pri 
oblikovanju novih; v zvezi s tem obžaluje, 
da Unija v raziskave in razvoj po deležu 
BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj poveča proračun za programe, ki 
spodbujajo preobrazbo industrije Unije, 
vključno s programom Obzorje Evropa, ter 
spodbuja sinergije med regionalnimi, 

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi pri 
oblikovanju novih; želi spomniti, da so 
inovacije gonilo konkurenčnosti 
strateških industrijskih ekosistemov, 
zaradi česar bi bilo treba okrepiti podporo 
inovacijam in podjetništvu v vseh fazah 
inovacijskega cikla, s posebnim 
poudarkom na začetni fazi in 
uveljavljanju na trgu, ko je razpoložljivost 
kapitala ključna za uspešno uvedbo; v 
zvezi s tem obžaluje, da Unija v raziskave 
in razvoj po deležu BDP vlaga manj kot 
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nacionalnimi, evropskimi in zasebnimi viri 
financiranja z izkoriščanjem sinergij med 
vsemi programi Unije;

njene svetovne konkurentke in da v malih 
in srednjih podjetjih zaradi primanjkljaja 
potrebnega tveganega kapitala in obstoječe 
birokracije močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj izboljša spodbude in poveča proračun 
za programe, ki spodbujajo preobrazbo 
industrije Unije, vključno s programom 
Obzorje Evropa in programom za 
digitalno Evropo, ter spodbuja sinergije 
med regionalnimi, nacionalnimi, 
evropskimi in zasebnimi viri financiranja z 
izkoriščanjem sinergij med vsemi programi 
Unije; poudarja, da morajo biti kohezijske 
politike bolj osredotočene na raziskave in 
inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 597
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi pri 
oblikovanju novih; v zvezi s tem obžaluje, 
da Unija v raziskave in razvoj po deležu 
BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj poveča proračun za programe, ki 
spodbujajo preobrazbo industrije Unije, 
vključno s programom Obzorje Evropa, ter 
spodbuja sinergije med regionalnimi, 
nacionalnimi, evropskimi in zasebnimi viri 
financiranja z izkoriščanjem sinergij med 
vsemi programi Unije;

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi pri 
oblikovanju novih, potrebna pa so tudi 
precejšnja prizadevanja na področju 
raziskav in razvoja; v zvezi s tem obžaluje, 
da Unija v raziskave in razvoj po deležu 
BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj poveča proračun za programe, ki 
spodbujajo preobrazbo industrije Unije, in 
sicer za program Obzorje Evropa na 
120 milijard EUR, ter spodbuja sinergije 
med regionalnimi, nacionalnimi, 
evropskimi in zasebnimi viri financiranja z 
izkoriščanjem sinergij med vsemi programi 
Unije; spodbuja Komisijo, naj v okviru 
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programa Obzorje Evropa ustanovi misijo 
za razogljičenje industrije in zagotovi, da 
bo imel sklad za inovacije kljub upadu 
gospodarske rasti kot posledica krize 
zaradi pandemije COVID-19 na voljo 
potrebna finančna sredstva za pomoč 
inovacijam v industriji na področju 
tehnologij in proizvodov z nizkimi 
emisijami;

Or. en

Predlog spremembe 598
Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi pri 
oblikovanju novih; v zvezi s tem obžaluje, 
da Unija v raziskave in razvoj po deležu 
BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj poveča proračun za programe, ki 
spodbujajo preobrazbo industrije Unije, 
vključno s programom Obzorje Evropa, ter 
spodbuja sinergije med regionalnimi, 
nacionalnimi, evropskimi in zasebnimi viri 
financiranja z izkoriščanjem sinergij med 
vsemi programi Unije;

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi pri 
oblikovanju novih; v zvezi s tem obžaluje, 
da Unija v raziskave in razvoj po deležu 
BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj poveča proračun za programe, ki 
spodbujajo preobrazbo industrije Unije, 
vključno s programom Obzorje Evropa, ter 
spodbuja sinergije med regionalnimi, 
nacionalnimi, evropskimi in zasebnimi viri 
financiranja z izkoriščanjem sinergij med 
vsemi programi Unije; priznava pomen 
varstva pravic intelektualne lastnine, ko 
sespodbujajo potrebne naložbe v raziskave 
in razvoj s ciljem stalnega sodelovanja 
industrije EU pri razvijanju ključnih 
tehnologij, kot sta 5G in 6G, potrebnih za 
uresničitev ciljev EU glede povezljivosti do 
leta 2025;

Or. en



PE653.982v02-00 8/70 AM\1208892SL.docx

SL

Predlog spremembe 599
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi pri 
oblikovanju novih; v zvezi s tem obžaluje, 
da Unija v raziskave in razvoj po deležu 
BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj poveča proračun za programe, ki 
spodbujajo preobrazbo industrije Unije, 
vključno s programom Obzorje Evropa, ter 
spodbuja sinergije med regionalnimi, 
nacionalnimi, evropskimi in zasebnimi viri 
financiranja z izkoriščanjem sinergij med 
vsemi programi Unije;

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi pri 
oblikovanju novih; v zvezi s tem obžaluje, 
da Unija v raziskave in razvoj po deležu 
BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj poveča proračun in določi pogoje za 
skladnost na področju okoljske trajnosti 
za programe, ki spodbujajo preobrazbo 
industrije Unije, vključno s programom 
Obzorje Evropa, in prednostno obravnava 
raziskave in inovacije na področju 
prelomnih projektov ali tehnologij, ki bi 
lahko vodile v preobrazbene spremembe v 
skladu s cilji evropskega zelenega 
dogovora; ter spodbuja sinergije med 
regionalnimi, nacionalnimi, evropskimi in 
zasebnimi viri financiranja z izkoriščanjem 
sinergij med vsemi programi Unije;

Or. en

Predlog spremembe 600
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi pri 

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi pri 
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oblikovanju novih; v zvezi s tem obžaluje, 
da Unija v raziskave in razvoj po deležu 
BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj poveča proračun za programe, ki 
spodbujajo preobrazbo industrije Unije, 
vključno s programom Obzorje Evropa, ter 
spodbuja sinergije med regionalnimi, 
nacionalnimi, evropskimi in zasebnimi viri 
financiranja z izkoriščanjem sinergij med 
vsemi programi Unije;

oblikovanju novih; v zvezi s tem obžaluje, 
da Unija v raziskave in razvoj po deležu 
BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj poveča proračun za programe, ki 
spodbujajo preobrazbo industrije Unije, 
vključno s programoma Obzorje Evropa in 
InvestEU, z ustreznimi instrumenti 
financiranja za tržni razvoj prelomnih 
tehnologij in ustanovitvijo Evropskega 
sveta za inovacije ter spodbuja sinergije 
med regionalnimi, nacionalnimi, 
evropskimi in zasebnimi viri financiranja z 
izkoriščanjem sinergij med vsemi programi 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 601
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi pri 
oblikovanju novih; v zvezi s tem obžaluje, 
da Unija v raziskave in razvoj po deležu 
BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj poveča proračun za programe, ki 
spodbujajo preobrazbo industrije Unije, 
vključno s programom Obzorje Evropa, ter 
spodbuja sinergije med regionalnimi, 
nacionalnimi, evropskimi in zasebnimi viri 
financiranja z izkoriščanjem sinergij med 
vsemi programi Unije;

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi pri 
oblikovanju novih; v zvezi s tem obžaluje, 
da Unija v raziskave in razvoj po deležu 
BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj poveča proračun za programe, ki 
spodbujajo preobrazbo industrije Unije, 
vključno s programom Obzorje Evropa, 
oblikuje ustrezne instrumente 
financiranja za tržni razvoj prelomnih 
tehnologij s podporo ustanovljenega 
Evropskega sveta za inovacije ter spodbuja 
sinergije med regionalnimi, nacionalnimi, 
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evropskimi in zasebnimi viri financiranja z 
izkoriščanjem sinergij med vsemi programi 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 602
Aldo Patriciello

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi 
pri oblikovanju novih; v zvezi s tem 
obžaluje, da Unija v raziskave in razvoj po 
deležu BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj poveča proračun za programe, ki 
spodbujajo preobrazbo industrije Unije, 
vključno s programom Obzorje Evropa, ter 
spodbuja sinergije med regionalnimi, 
nacionalnimi, evropskimi in zasebnimi viri 
financiranja z izkoriščanjem sinergij med 
vsemi programi Unije;

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter oblikovati nove; v 
zvezi s tem obžaluje, da Unija v raziskave 
in razvoj po deležu BDP vlaga manj kot 
njene svetovne konkurentke in da v malih 
in srednjih podjetjih zaradi primanjkljaja 
potrebnega tveganega kapitala močno 
primanjkuje zmogljivosti za inovacije; 
poziva Komisijo, naj poveča proračun za 
programe, ki spodbujajo preobrazbo 
industrije Unije, vključno s programom 
Obzorje Evropa, oblikuje ustrezne 
instrumente financiranja za tržni razvoj 
prelomnih tehnologij s podporo 
ustanovljenega Evropskega sveta za 
inovacije ter spodbuja sinergije med 
regionalnimi, nacionalnimi, evropskimi in 
zasebnimi viri financiranja z izkoriščanjem 
sinergij med vsemi programi Unije;

Or. en

Predlog spremembe 603
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Predlog resolucije
Odstavek 20
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi pri 
oblikovanju novih; v zvezi s tem obžaluje, 
da Unija v raziskave in razvoj po deležu 
BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj poveča proračun za programe, ki 
spodbujajo preobrazbo industrije Unije, 
vključno s programom Obzorje Evropa, ter 
spodbuja sinergije med regionalnimi, 
nacionalnimi, evropskimi in zasebnimi viri 
financiranja z izkoriščanjem sinergij med 
vsemi programi Unije;

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi pri 
oblikovanju novih; v zvezi s tem obžaluje, 
da Unija v raziskave in razvoj po deležu 
BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala ter ustreznih znanj in 
spretnosti močno primanjkuje zmogljivosti 
za inovacije; poziva Komisijo, naj okrepi 
prodornost inovacijske politike s 
povečanjem proračuna za programe, ki 
spodbujajo preobrazbo industrije Unije, 
vključno s programom Obzorje Evropa, ter 
spodbuja sinergije med regionalnimi, 
nacionalnimi, evropskimi in zasebnimi viri 
financiranja z izkoriščanjem sinergij med 
vsemi programi Unije;

Or. en

Predlog spremembe 604
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi 
pri oblikovanju novih; v zvezi s tem 
obžaluje, da Unija v raziskave in razvoj po 
deležu BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj poveča proračun za programe, ki 
spodbujajo preobrazbo industrije Unije, 
vključno s programom Obzorje Evropa, ter 

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije vključiti novo znanje in 
inovacije; v zvezi s tem obžaluje, da Unija 
v raziskave in razvoj po deležu BDP vlaga 
manj kot drugi akterji in da v malih in 
srednjih podjetjih močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj poveča proračun za ki spodbujajo 
preobrazbo industrije Unije, vključno s 
programom Obzorje Evropa, ter spodbuja 
sinergije med regionalnimi, nacionalnimi 
in evropskimi viri financiranja z 
izkoriščanjem sinergij med vsemi programi 
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spodbuja sinergije med regionalnimi, 
nacionalnimi, evropskimi in zasebnimi viri 
financiranja z izkoriščanjem sinergij med 
vsemi programi Unije;

Unije;

Or. en

Predlog spremembe 605
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi pri 
oblikovanju novih; v zvezi s tem obžaluje, 
da Unija v raziskave in razvoj po deležu 
BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj poveča proračun za programe, ki 
spodbujajo preobrazbo industrije Unije, 
vključno s programom Obzorje Evropa, ter 
spodbuja sinergije med regionalnimi, 
nacionalnimi, evropskimi in zasebnimi viri 
financiranja z izkoriščanjem sinergij med 
vsemi programi Unije;

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi pri 
oblikovanju novih; v zvezi s tem obžaluje, 
da Unija v raziskave in razvoj po deležu 
BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj poveča proračun za programe, ki 
spodbujajo preobrazbo industrije Unije, 
vključno s programom Obzorje Evropa, ter 
spodbuja sinergije med regionalnimi, 
nacionalnimi, evropskimi in zasebnimi viri 
financiranja z izkoriščanjem sinergij med 
vsemi programi Unije; poudarja, da 
morajo biti kohezijske politike bolj 
osredotočene na raziskave in inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 606
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe
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20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi pri 
oblikovanju novih; v zvezi s tem obžaluje, 
da Unija v raziskave in razvoj po deležu 
BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj poveča proračun za programe, ki 
spodbujajo preobrazbo industrije Unije, 
vključno s programom Obzorje Evropa, ter 
spodbuja sinergije med regionalnimi, 
nacionalnimi, evropskimi in zasebnimi viri 
financiranja z izkoriščanjem sinergij med 
vsemi programi Unije;

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi pri 
oblikovanju novih; v zvezi s tem obžaluje, 
da Unija v raziskave in razvoj po deležu 
BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj izboljša spodbude in poveča proračun 
za programe, ki spodbujajo preobrazbo 
industrije Unije, vključno s programom 
Obzorje Evropa, ter spodbuja sinergije med 
regionalnimi, nacionalnimi, evropskimi in 
zasebnimi viri financiranja z izkoriščanjem 
sinergij med vsemi programi Unije;

Or. en

Predlog spremembe 607
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 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi pri 
oblikovanju novih; v zvezi s tem obžaluje, 
da Unija v raziskave in razvoj po deležu 
BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v malih in srednjih 
podjetjih zaradi primanjkljaja potrebnega 
tveganega kapitala močno primanjkuje 
zmogljivosti za inovacije; poziva Komisijo, 
naj poveča proračun za programe, ki 
spodbujajo preobrazbo industrije Unije, 
vključno s programom Obzorje Evropa, ter 
spodbuja sinergije med regionalnimi, 
nacionalnimi, evropskimi in zasebnimi viri 
financiranja z izkoriščanjem sinergij med 

20. meni, da je treba za preobrazbo 
industrije na obstoječe trge vključiti novo 
znanje in inovacije ter jih uporabiti tudi pri 
oblikovanju novih; v zvezi s tem obžaluje, 
da Unija v raziskave in razvoj po deležu 
BDP vlaga manj kot njene svetovne 
konkurentke in da v podjetjih zaradi 
primanjkljaja potrebnega tveganega 
kapitala močno primanjkuje zmogljivosti 
za inovacije; poziva Komisijo, naj poveča 
proračun za programe, ki spodbujajo 
preobrazbo industrije Unije, vključno s 
programom Obzorje Evropa, ter spodbuja 
sinergije med regionalnimi, nacionalnimi, 
evropskimi in zasebnimi viri financiranja z 
izkoriščanjem sinergij med vsemi programi 
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vsemi programi Unije; Unije;

Or. en

Predlog spremembe 608
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Massimiliano Smeriglio

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. ugotavlja, da so konkurenčne 
industrije močno odvisne od tega, da 
zaposlijo in obdržijo kvalificirano delovno 
silo; ugotavlja tudi, da bo moralo samo v 
naslednjih petih letih 120 milijonov 
Evropejcev in Evropejk izpopolniti svoje 
spretnosti ali se preusposobiti1a; je močno 
zaskrbljen, da bi evropski sistemi 
izobraževanja in usposabljanja zaostali; 
zato poziva Komisijo in države članice, naj 
oblikujejo evropski izobraževalni prostor, 
ki bo zasnovan za vzpostavitev enakih 
konkurenčnih pogojev in zvišanje 
standardov na področju izobraževanja v 
Evropi, in naj povečajo naložbe v 
izobraževanje, znanja in spretnosti ter 
vseživljenjsko učenje;
_________________
1a COM(2020)0102

Or. en

Predlog spremembe 609
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. v zvezi s tem meni, da je bolje 
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pripravljena in odpornejša družba 
ključnega pomena za obvladovanje 
motenj na evropski ali svetovni ravni in za 
celovite odzive politike. V tem okviru so 
ključne usklajene naložbe v odpornost in 
trajnost, zato poziva Komisijo, naj v 
okviru programa Obzorje Evropa začne 
izvajati instrument partnerstva za 
pripravljenost na pandemije in odpornost 
družbe. Partnerstvo bi ustvarilo pogoje za 
boljše usklajevanje na ravni EU, 
opredelilo prednostna področja in sprejelo 
ukrepe, za katere so potrebne kakovostne 
medicinske raziskave ter usklajene 
naložbe v raziskave in inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 610
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva Komisijo, naj vlaga v 
vzpostavitev zmogljivega in 
konkurenčnega evropskega vojaško-
industrijskega kompleksa, tako da čim 
bolje izkoristi instrumente, kot je Evropski 
obrambni sklad, da se zagotovi podpora 
sektorju na ravni raziskav, razvoja, 
izdelave prototipov in vzpostavljanja 
industrijskih procesov; pozdravlja 
ustanovitev GD za obrambno industrijo in 
vesolje, ki zagotavlja ustrezne upravne 
zmogljivosti za uresničitev tega cilja;

Or. fr

Predlog spremembe 611
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares
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Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. meni, da bi morala biti podjetja 
socialnega gospodarstva v celoti vključena 
v rezultat industrijske strategije, ker 
ustvarjajo javno vrednost in pomembno 
vplivajo na lokalne skupnosti, v katerih 
delujejo; v zvezi s tem poziva Komisijo, 
naj pri oblikovanju finančnih 
instrumentov v okviru naložbenih 
programov Unije upošteva posebnosti te 
kategorije podjetij, da se podpre njihov 
dostop do sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 612
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva Komisijo, naj z optimalno 
uporabo instrumentov, kot je obrambni 
sklad, vlaga v gradnjo učinkovitega in 
konkurenčnega evropskega vojaško-
industrijskega kompleksa, da bi podprla 
sektor v smislu raziskav, razvoja in 
izdelave prototipov ter razvoja 
industrijskih procesov; pozdravlja 
ustanovitev Generalnega direktorata za 
obrambno industrijo in vesolje, ki 
zagotavlja upravne zmogljivosti za 
doseganje tega cilja;

Or. en



AM\1208892SL.docx 17/70 PE653.982v02-00

SL

Predlog spremembe 613
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. priznava, da so raziskave in 
inovacije gonilo industrijske rasti in 
doseganja ambicioznejših ciljev EU za 
leto 2030 za trajnostni (gospodarski, 
okoljski in socialni) razvoj ter 
izpolnjevanja dolgoročnih podnebnih in 
energetskih ciljev; poziva Komisijo, naj še 
naprej podpira raziskovalne programe na 
področju industrijskih raziskav in inovacij 
v vseh industrijskih sektorjih, hkrati pa 
ohrani podporo temeljnim in uporabnim 
raziskavam;

Or. en

Predlog spremembe 614
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. meni, da sedanja ureditev pravic 
intelektualne lastnine ne spodbuja 
inovacij; meni, da se z večjo preglednostjo 
ter inovativnimi praksami upravljanja in 
licenciranja lahko dosežejo hitrejše tržne 
rešitve; poziva Komisijo, naj vzpostavi 
ravnovesje med uveljavljanjem pravic 
intelektualne lastnine in spodbujanjem 
inovacij, predvsem glede zagotavljanja 
dostopa do zdravil in varstva javnega 
zdravja;

Or. en
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Predlog spremembe 615
Dan Nica, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Romana Jerković, Josianne Cutajar

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva Komisijo, naj še naprej 
podpira zmožnost evropskih inovativnih 
podjetij, da učinkovito zaščitijo svoje 
naložbe v raziskave in razvoj, si zagotovijo 
primeren donos in dolgoročno nadaljujejo 
razvoj standardov odprte tehnologije, ki 
podpirajo konkurenčnost in izbiro, krepijo 
strateško neodvisnost Evrope in 
kibernetsko varnost ter zagotavljajo 
kakovostna delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 616
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. priznava pomen varstva pravic 
intelektualne lastnine pri spodbujanju 
potrebnih naložb v raziskave in razvoj s 
ciljem stalnega sodelovanja industrije EU 
pri razvijanju ključnih tehnologij, kot sta 
5G in 6G, potrebnih za uresničitev ciljev 
EU glede povezljivosti do leta 2025;

Or. en

Predlog spremembe 617
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva Komisijo, naj v naslednji 
strategiji za zdravila in industrijski 
strategiji obravnava ukrepe, ki 
zagotavljajo, da bo Evropa ohranila svojo 
vodilno in inovacijsko vlogo, kot je 
navedeno v poslanici predsednice 
Komisije von der Leyen komisarki za 
zdravje Steli Kiriakidis;

Or. en

Predlog spremembe 618
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria Spiraki 
(Maria Spyraki), Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva Komisijo, naj skupaj z 
državami članicami pripravi možne 
davčne spodbude za krepitev naložb v 
raziskave in razvoj, ki so se zaradi krize 
zaradi pandemije COVID-19 močno 
zmanjšale;

Or. en

Predlog spremembe 619
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. želi spomniti na poziv Parlamenta, 
da se za program Obzorje Evropa nameni 
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120 milijard EUR, da bi lahko program 
obravnaval vse svoje prednostne naloge.

Or. en

Predlog spremembe 620
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. vztraja, da je treba zagotoviti v 
prihodnost usmerjen program Obzorje 
Evropa z znatno večjim proračunom in 
okrepljenim skupnim raziskovalnim 
modelom; glede na prizadevanja 
industrije glede prispevka k doseganju 
ciljev trajnostnega razvoja do leta 2050 
ponavlja, da so potrebne večje ambicije in 
povečanje predlaganega proračuna za 
program Obzorje Evropa na vsaj 
120 milijard EUR, od katerih je treba vsaj 
56 % nameniti za steber II „globalni izzivi 
in evropska industrijska konkurenčnost“; 
poziva Komisijo, naj obsežno spodbuja 
odličnost in sodelovanje med različnimi 
akterji na področju raziskav in inovacij 
ter zagotovi učinkovit okvir za 
obravnavanje izzivov, ki vplivajo na 
gospodarstvo, industrijo in družbo EU; 
poziva Komisijo, naj razmisli o 
vzpostavitvi dodatnih instrumentov 
partnerstva, ki bi jih bilo treba ohraniti v 
celotnem obdobju izvajanja programa 
Obzorje Evropa;

Or. en

Predlog spremembe 621
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)



AM\1208892SL.docx 21/70 PE653.982v02-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
so podjetja in subjekti socialnega 
gospodarstva v celoti vključeni v enotni 
trg in v prihodnji industrijski strategiji 
obravnavani prednostno, ker so že 
dokazali, da so odporni, ustvarjajo javno 
vrednost in imajo pomemben vpliv na 
lokalne skupnosti, v katerih delujejo, ter 
ker temeljijo na vrednotah, ki bi morale 
biti vodilne v fazi obnove in preobrazbe; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj uvede 
posebne instrumente za podporo in 
finančne instrumente, s katerimi bi lahko 
pomagali tej kategoriji podjetij, zagotovi, 
da lahko ta podjetja dostopajo do vseh 
naložbenih programov Unije, ter spoštuje 
vlogo delavcev pri odkupih med 
gospodarsko krizo;

Or. en

Predlog spremembe 622
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. poziva k vzpostavitvi evropske 
mreže za podporo in boljše usklajevanje 
kakovostnih medicinskih raziskav v 
Evropi, saj so raziskovalne dejavnosti na 
tem področju zelo razdrobljene; ponavlja, 
da je treba pripraviti načrt za blažitev 
tveganja pomanjkanja zdravil za 
obvladovanje vseh oblik ranljivosti in 
tveganj v zvezi z dobavno verigo kritičnih 
zdravil; opozarja, kako pomembna je 
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farmacevtska industrija, ki temelji na 
raziskavah, ki bistveno prispeva k 
zagotavljanju kakovostne proizvodnje in 
dobave zdravil, da ta dosežejo vse 
paciente, ki jih potrebujejo, zagotavljanju 
inovacij ter spodbujanju odpornosti, 
odzivnosti in pripravljenosti sistemov 
zdravstvenega varstva za spopadanje s 
prihodnjimi izzivi;

Or. en

Predlog spremembe 623
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus 
Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. poudarja pomen institucionalnih 
partnerstev v okviru programa Obzorje 
Evropa kot učinkovitega orodja za 
spodbujanje prizadevanj za raziskave in 
inovacije v strateških industrijskih 
ekosistemih;

Or. en

Predlog spremembe 624
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. priznava pomen raziskav in 
inovacij ter poziva k vzpostavitvi prave 
evropske mreže za podporo kakovostnim 
medicinskim raziskavam v Evropi;
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Or. en

Predlog spremembe 625
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. poziva Komisijo, naj skupaj z 
državami članicami pripravi možne 
davčne spodbude za krepitev naložb v 
raziskave in razvoj, ki so se zaradi krize 
zaradi pandemije COVID-19 zmanjšale.

Or. en

Predlog spremembe 626
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 20 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20c. poudarja, da je treba zagotoviti 
izenačenost z ZDA in Kitajsko glede 
spodbud za intelektualno lastnino na 
področju biološke znanosti, da bi Evropa 
ostala privlačen prostor za naložbe v 
raziskave in razvoj ter industrijski razvoj; 
poziva Komisijo, naj ohrani in razvija 
vrhunski evropski sistem intelektualne 
lastnine s spodbujanjem močnega varstva 
intelektualne lastnine, spodbudami in 
mehanizmi nagrajevanja za raziskave in 
razvoj, da bi privabili naložbe v razvoj 
prihodnjih inovacij v korist pacientov;

Or. en

Predlog spremembe 627
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Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 20 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20c. poziva Komisijo, naj preuči ukrepe 
za preprečevanje možne izgube znanja in 
inovacij med sedanjo krizo; vključno z 
instrumenti, ki podpirajo podjetja pri 
izmenjavi delavcev z znanji z javnimi 
raziskovalnimi organizacijami in 
univerzami, da omogočijo javno-zasebne 
raziskave na področju javnih prednostnih 
nalog ter ohranijo zaposlitvene in 
inovacijske zmogljivosti v času krize;

Or. en

Predlog spremembe 628
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 20 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20d. priznava, da je farmacevtska 
industrija, ki temelji na raziskavah, 
bistven sektor in da prispeva k 
zagotavljanju kakovostne proizvodnje in 
dobave zdravil, da ta dosežejo vse 
paciente, ki jih potrebujejo, k razvoju 
prihodnjih inovacij za odzivanje na 
neizpolnjene oziroma nezadovoljene 
potrebe ter k spodbujanju odpornosti, 
odzivnosti in pripravljenosti sistemov 
zdravstvenega varstva za spopadanje s 
prihodnjimi izzivi, tudi s pandemijami; 
priznava, da farmacevtski sektor v Evropi 
zaposluje približno 765.000 oseb, podpira 
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približno 2,7 milijona delovnih mest v EU 
in z več kot 91 milijardami EUR v 
letu 2018 najpomembneje prispeva k 
pozitivni trgovinski bilanci Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 629
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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

Predlog resolucije
Odstavek 20 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20d. pozdravlja uporabo industrijskih 
zavezništev in predlaganih zavezništev za 
čisti vodik in nizkoogljične industrije, 
zavezništev za industrijske oblake in 
platforme ter surovine; poudarja, da 
imajo MSP bistveno vlogo pri 
vzpostavljanju industrijskih zavezništev in 
njihovih proizvodnih verig; poudarja, da 
so za zavezništva potrebni ustrezni 
finančni instrumenti; poziva Komisijo, naj 
v zavezništva za čisti vodik in 
nizkoogljične industrije vključi zajemanje 
in uporabo ter shranjevanje ogljika; 
normativne zahteve morajo ustvariti okvir 
za inovacije na področju podnebju 
prijazne mobilnosti in proizvodnje 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 630
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Bernard Guetta, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus Ansip



PE653.982v02-00 26/70 AM\1208892SL.docx

SL

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih;

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih; poziva k 
upravljanju teh ekosistemov, ki bo 
vključevalo vse ustrezne deležnike iz 
industrijskega sektorja, ključne za 
doseganje energetskega in digitalnega 
prehoda; meni, da bi morali ekosistemi 
sodelovati pri opredelitvi rešitev in 
ukrepov, ki jih je treba sprejeti za 
izvajanje evropske industrijske strategije; 
opozarja, da bi bilo treba pri prihodnjem 
delu industrijskih ekosistemov upoštevati 
tudi sektorske akcijske načrte, 
napovedane v okviru zelenega dogovora 
in industrijske strategije, ter delo, ki so ga 
že opravili predhodni evropski industrijski 
forumi, zlasti strateški forum za 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa;

Or. en

Predlog spremembe 631
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 21
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih;

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih; poziva Komisijo, 
naj poleg doslej opredeljenih strateških 
vrednostnih verig razvije odločno 
industrijsko politiko za vsakega od 
štirinajstih strateških industrijskih 
ekosistemov in podpre trdne evropske 
vrednostne verige v ekosistemih, ki so 
ključne za dvojni ekološki in digitalni 
prehod;

Or. en

Predlog spremembe 632
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
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opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih;

opravljanja storitev; poudarja, da je treba 
industrijsko politiko oblikovati na podlagi 
vključujočega in preglednega pristopa, ki 
temelji na dokazih; poudarja, da bi morali 
ekosistemi vključevati vse povezave z 
vrednostnimi verigami, tudi MSP; meni 
tudi, da bo spodbujanje sodelovanja med 
industrijo, akademskim svetom, malimi in 
srednjimi podjetji, zagonskimi podjetji, 
sindikati, ustvarjalci, civilno družbo, 
organizacijami končnih uporabnikov in 
vsemi drugimi deležniki ključno za 
reševanje nedelovanja trga in usklajevanja 
ter podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih;

Or. en

Predlog spremembe 633
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 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih;

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji in podjetji v 
razširitveni fazi, sindikati, civilno družbo, 
organizacijami končnih uporabnikov in 
vsemi drugimi deležniki ključno za 
reševanje nedelovanja trga in podporo 
prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih; opozarja, da je 
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pomembno spodbujati socialni dialog in 
posvetovanje z delavci pri oblikovanju in 
izvajanju industrijske politike v skladu z 
evropskim stebrom socialnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 634
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih;

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čisto in varno energijo ter 
potrebno energetsko infrastrukturo, 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; poziva, naj se 
analizirajo ekosistemi, da se ocenijo 
potrebe vsakega sektorja v zvezi s 
prehodom in zagotovi pomoč pri pripravi 
načrta prehoda; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih;

Or. en

Predlog spremembe 635
Maria Spiraki (Maria Spyraki), Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Predlog resolucije
Odstavek 21
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih;

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; poziva k natančnejši 
analizi ekosistemov, tudi posebnih potreb 
vsakega vključenega sektorja, in k razvoju 
sektorskih naložbenih načrtov za njihov 
prehod; meni tudi, da bo spodbujanje 
sodelovanja med industrijo, akademskim 
svetom, malimi in srednjimi podjetji, 
zagonskimi podjetji, sindikati, civilno 
družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih;

Or. en

Predlog spremembe 636
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 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; poziva k natančnejši 
analizi ekosistemov, tudi posebnih potreb 
vsakega vključenega sektorja, in k razvoju 
sektorskih naložbenih načrtov za njihov 
prehod; meni tudi, da bo spodbujanje 
sodelovanja med industrijo, akademskim 
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ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih;

svetom, malimi in srednjimi podjetji, 
zagonskimi podjetji, sindikati, civilno 
družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih;

Or. en

Predlog spremembe 637
Marek Paweł Balt

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih;

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; poziva k natančnejši 
analizi ekosistemov, tudi posebnih potreb 
vsakega vključenega sektorja, in k razvoju 
sektorskih naložbenih načrtov za njihov 
prehod; meni tudi, da bo spodbujanje 
sodelovanja med industrijo, akademskim 
svetom, malimi in srednjimi podjetji, 
zagonskimi podjetji, sindikati, civilno 
družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih;

Or. en

Predlog spremembe 638
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
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Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih;

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), pri 
čemer je treba zagotoviti, da delavci v 
nobenem primeru ne bodo plačali računa 
za ta prizadevanja, tudi na področjih, ki še 
niso zajeta v industrijskih interesih;

Or. en

Predlog spremembe 639
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 

21. meni, da je povezovanje vseh 
ustreznih deležnikov v industrijskih 
ekosistemih ključno za pripravo naslednje 
industrijske revolucije, saj bo zagotovilo 
cenovno dostopno in obnovljivo energijo 
ter preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
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civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih;

podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
premostitev inovacijskega prepada („doline 
smrti“), tudi na področjih, ki še niso zajeta 
v industrijskih interesih, vendar imajo 
visoko socialno dodano vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 640
Miapetra Kumpula-Natri

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih;

21. meni, da bodo podatkovni 
ekosistemi ključni sestavni deli naslednje 
industrijske revolucije, saj bodo spodbujali 
napredno in pametno proizvodnjo, 
zagotovili cenovno dostopno in čistejšo 
energijo ter preoblikovane metode 
proizvodnje, tehnologijo za programsko 
opremo in opravljanja storitev; meni tudi, 
da bo spodbujanje sodelovanja med 
industrijo, akademskim svetom, malimi in 
srednjimi podjetji, zagonskimi podjetji, 
sindikati, civilno družbo, organizacijami 
končnih uporabnikov in vsemi drugimi 
deležniki ključno za reševanje nedelovanja 
trga in podporo prizadevanjem za 
premostitev inovacijskega prepada („doline 
smrti“), tudi na področjih, ki še niso zajeta 
v industrijskih interesih;

Or. en

Predlog spremembe 641
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
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Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih;

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da je treba 
spodbujati uspešne modele sodelovanja 
med različnimi akterji, vključenimi v 
raziskave in dejavnosti komercializacije, 
ki združujejo javne organe, univerze, 
mikropodjetja in MSP, za spodbujanje 
inovacij; meni, da bodo ekosistemi ključni 
elementi naslednje industrijske revolucije, 
saj bodo zagotovili cenovno dostopne in 
čistejše vire energije;

Or. en

Predlog spremembe 642
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih;

21. meni, da bodo ustrezni ekosistemi 
ključni sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in obnovljivo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za demokratičen prehod, za 
reševanje nedelovanja trga in podporo 
prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
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industrijskih interesih;

Or. en

Predlog spremembe 643
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih;

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
ustvarjalci, civilno družbo, organizacijami 
končnih uporabnikov in vsemi drugimi 
deležniki ključno za reševanje nedelovanja 
trga in podporo prizadevanjem za 
premostitev inovacijskega prepada („doline 
smrti“), tudi na področjih, ki še niso zajeta 
v industrijskih interesih;

Or. en

Predlog spremembe 644
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno energijo ter preoblikovane 
metode proizvodnje in opravljanja storitev; 
meni tudi, da bo spodbujanje sodelovanja 
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spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih;

med industrijo, akademskim svetom, 
malimi in srednjimi podjetji, zagonskimi 
podjetji, sindikati, civilno družbo, 
organizacijami končnih uporabnikov in 
vsemi drugimi deležniki ključno za 
reševanje nedelovanja trga in podporo 
prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih;

Or. en

Predlog spremembe 645
Aldo Patriciello

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čistejšo energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
podporo prizadevanjem za premostitev 
inovacijskega prepada („doline smrti“), 
tudi na področjih, ki še niso zajeta v 
industrijskih interesih;

21. meni, da bodo ekosistemi ključni 
sestavni deli naslednje industrijske 
revolucije, saj bodo zagotovili cenovno 
dostopno in čisto energijo ter 
preoblikovane metode proizvodnje in 
opravljanja storitev; meni tudi, da bo 
spodbujanje sodelovanja med industrijo, 
akademskim svetom, malimi in srednjimi 
podjetji, zagonskimi podjetji, sindikati, 
civilno družbo, organizacijami končnih 
uporabnikov in vsemi drugimi deležniki 
ključno za reševanje nedelovanja trga in 
premostitev inovacijskega prepada („doline 
smrti“), tudi na področjih, ki še niso zajeta 
v industrijskih interesih;

Or. en

Predlog spremembe 646
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. obžaluje pomanjkanje preglednosti 
v postopku opredelitve ekosistemov, 
nejasnost vloge industrijskega foruma in 
zavezništev ter omejene informacije, ki so 
na voljo javnosti; opozarja, da bi moral 
biti cilj ekosistemskega pristopa celostna 
in pregledna vključitev vseh ustreznih 
gospodarskih in socialnih deležnikov, tudi 
civilne družbe, da bi spodbujali odprte 
razprave in splošne rešitve, ki ustrezajo 
vsem; zato poziva Komisijo, naj zagotovi 
preglednost industrijskih ekosistemov in 
jasno vlogo civilne družbe, organizacij 
potrošnikov in sindikatov pri splošnem 
upravljanju in izvajanju industrijske 
strategije ter druge ustrezne zakonodaje 
ali pobud;

Or. en

Predlog spremembe 647
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poziva Komisijo, naj z ustreznimi 
deležniki, državami članicami in Komisijo 
v skladu z njihovimi področji pristojnosti 
vzpostavi forum na visoki ravni o boljšem 
dostopu do zdravstvenih inovacij, s ciljem 
razvoja rešitev več deležnikov na področju 
uvajanja novih tehnologij v zdravstvene 
sisteme in skrajšanja časa, ko pacienti v 
Evropi čakajo na dostop do novih oblik 
zdravljenja; poudarja, da bi forum na 
visoki ravni omogočil tudi obsežno 
razpravo in analizo temeljnih vzrokov za 
neenak dostop pacientov in oskrbo z 
zdravili, pri čemer bi upošteval tudi 
razdrobljenost enotnega trga EU in 
različne nacionalne pristope k določanju 
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cen in povračil ter naložbam v 
zdravstveno varstvo in njegovi 
organizaciji;

Or. en

Predlog spremembe 648
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Bernard 
Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, 
Fredrick Federley, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja možno vlogo regij pri 
doseganju evropskih industrijskih 
ambicij; meni, da je treba krepiti 
medregijsko sodelovanje, katerega cilj so 
trajnostna in digitalna preobrazba ter 
strategije za pametno specializacijo, da se 
spodbudijo regionalni ekosistemi; zato 
poziva Komisijo, naj podpre razvoj orodij, 
ki lahko regijam zagotovijo jasen načrt s 
prilagojenim pristopom, da se zagotovi 
vodilni položaj na industrijskem področju;

Or. en

Predlog spremembe 649
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poziva Komisijo, naj zagotovi 
endogeno rast v Evropi z določanjem 
vrednosti na podlagi potrošnje in naložb; 
meni, da financializacija ogroža plače in 
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naložbe, saj dobiček usmerja iz industrije 
k deležnikom; meni, da bi morale fiskalne 
politike in mednarodno sodelovanje na 
tem področju zagotoviti, da finančne 
strategije podjetij spodbujajo porazdelitev 
dobička delavcem in v naložbe, namesto 
deležnikom;

Or. en

Predlog spremembe 650
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. priznava, da je farmacevtska 
industrija, ki temelji na raziskavah, 
bistven sektor in da prispeva k 
zagotavljanju kakovostne proizvodnje in 
dobave zdravil, da ta dosežejo vse 
paciente, ki jih potrebujejo, k razvoju 
prihodnjih inovacij za odzivanje na 
neizpolnjene oziroma nezadovoljene 
potrebe ter k spodbujanju odpornosti, 
odzivnosti in pripravljenosti sistemov 
zdravstvenega varstva za spopadanje s 
prihodnjimi izzivi, tudi s pandemijami;

Or. en

Predlog spremembe 651
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poziva Komisijo, naj zagotovi 
uravnoteženo zastopanost ustreznih 
deležnikov in poslovnih partnerjev v 
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industrijskem forumu za vsakega od 
štirinajstih strateških industrijskih 
ekosistemov; zahteva polno udeležbo 
organizacij civilne družbe in neodvisnih 
strokovnjakov in uravnoteženje javnih, 
družbenih in zasebnih interesov v 
industrijskem forumu;

Or. en

Predlog spremembe 652
François-Xavier Bellamy

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja, da bodo naložbe v 
ključne vrednostne verige bistvene pri 
ohranjanju naše prihodnje strateške 
neodvisnosti; meni, da je nujna 
prednostna obravnava naložb v industrijo, 
ki je ključnega pomena za našo strateško 
neodvisnost, na primer varnost, obrambo, 
prehransko neodvisnost in zdravje;

Or. en

Predlog spremembe 653
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 21 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. meni, da morajo bistveni sektorji 
za zagotavljanje neodvisnosti politike EU 
za zdravje, varnost, promet in 
infrastrukturo hitro nadoknaditi 
zaostanek, da zagotovijo dolgoročni 
razvoj; poziva Komisijo, naj načrtuje 
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politiko v ključnih bistvenih sektorjih, da 
bi uravnotežila razvoj teh industrij po vsej 
Evropi, o katerem se razpravlja v delovnih 
skupinah deležnikov, vključno s prej 
omenjenimi deležniki; poziva k 
vzpostavitvi javnih platform za raziskave 
in razvoj ter raziskave in tehnologijo v 
vseh opredeljenih ključnih sektorjih, v 
katerih lahko prej omenjeni deležniki 
opredelijo in podprejo inovacije na 
področju proizvodov in postopkov, ki 
ustrezajo potrebam državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 654
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun 
Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da je javno naročanje 
bistvena gonilna sila preobrazbe industrije; 
poziva Komisijo, naj prouči, kako bi v 
celoti izkoristili učinek vzvoda javne 
porabe in naložb za doseganje ciljev 
politik, tudi z vključitvijo obveznih 
okoljskih in socialnih meril v javna 
naročila; Komisijo poziva tudi, naj si 
prizadeva za bolj ambiciozen instrument za 
mednarodno javno naročanje, ki bo 
zagotovil vzajemnost in skupne standarde;

22. meni, da je javno naročanje 
bistvena gonilna sila preobrazbe industrije; 
poziva Komisijo, naj prouči, kako bi v 
celoti izkoristili učinek vzvoda javne 
porabe in naložb za doseganje ciljev 
politik, tudi z vključitvijo obveznih 
okoljskih in socialnih meril v javna 
naročila ter z uvedbo obveznosti poročanja 
za Komisijo in države članice; poziva 
naročnike k sistematični uporabi pristopa 
na podlagi najboljšega razmerja med ceno 
in kakovostjo v življenjskem ciklu 
proizvodov in storitev; spodbuja 
naročnike k uporabi določbe (člen 85 
direktive o javnih gospodarskih službah), 
ki omogoča zavrnitev ponudb, če se več 
kot 50 % vrednosti doda zunaj EU, da bi 
dali prednost industrijskim delovnim 
mestom v Evropi; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da naložbeni programi EU ne 
bodo prišli v roke podjetjem v državni lasti 
iz tretjih držav, kar bi povzročilo 
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neobičajno nizke ponudbe in nepošteno 
konkurenco; Komisijo poziva tudi, naj si 
prizadeva za bolj ambiciozen instrument za 
mednarodno javno naročanje, ki bo 
zagotovil vzajemnost in skupne standarde, 
in tudi za prednost Evrope v opredeljenih 
strateških sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 655
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da je javno naročanje 
bistvena gonilna sila preobrazbe industrije; 
poziva Komisijo, naj prouči, kako bi v 
celoti izkoristili učinek vzvoda javne 
porabe in naložb za doseganje ciljev 
politik, tudi z vključitvijo obveznih 
okoljskih in socialnih meril v javna 
naročila; Komisijo poziva tudi, naj si 
prizadeva za bolj ambiciozen instrument za 
mednarodno javno naročanje, ki bo 
zagotovil vzajemnost in skupne standarde;

22. meni, da je zeleno in trajnostno 
javno naročanje bistvena gonilna sila 
preobrazbe industrije; poziva Komisijo, naj 
prouči, kako bi v celoti izkoristili učinek 
vzvoda javne porabe in naložb za 
doseganje ciljev politik; meni, da je javno 
naročanje osrednjega pomena za načrt 
EU za oživitev gospodarstva z dajanjem 
prednosti in podpiranjem povpraševanja 
po ekološko inovativnem in trajnostnem 
blagu in storitvah, omogočanjem selitve 
ključnih strateških sektorjev, kot so 
izdelki, povezani z zdravjem, in kmetijstvo, 
ter krepitvijo krajših in trajnostnih 
dobavnih verig; poziva Komisijo, naj 
vključi obvezna okoljska, socialna in 
etična merila v javna naročila ter naj 
zagotovi, da imajo MSP pošteno možnost 
sodelovanja na pomembnem trgu za javna 
naročila; nadalje poziva države članice h 
krepitvi ozaveščanja in boljši uporabi 
obstoječih programov za spodbujanje 
zelenih storitev v javnem naročanju; 
Komisijo poziva tudi, naj si prizadeva za 
bolj ambiciozen instrument za mednarodno 
javno naročanje, ki bo zagotovil bolj 
trajnostne in odporne vrednostne verige, 
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vzajemnost in skupne standarde;

Or. en

Predlog spremembe 656
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da je javno naročanje 
bistvena gonilna sila preobrazbe industrije; 
poziva Komisijo, naj prouči, kako bi v 
celoti izkoristili učinek vzvoda javne 
porabe in naložb za doseganje ciljev 
politik, tudi z vključitvijo obveznih 
okoljskih in socialnih meril v javna 
naročila; Komisijo poziva tudi, naj si 
prizadeva za bolj ambiciozen instrument za 
mednarodno javno naročanje, ki bo 
zagotovil vzajemnost in skupne standarde;

22. meni, da je javno naročanje 
bistvena gonilna sila preobrazbe industrije; 
poziva Komisijo, naj prouči, kako bi v 
celoti izkoristili učinek vzvoda javne 
porabe in naložb za doseganje ciljev 
politik, tudi z vključitvijo obveznih 
okoljskih in socialnih meril v javna 
naročila in dajanjem prednosti evropskim 
proizvodom na strateških področjih; 
Komisijo poziva tudi, naj si prizadeva za 
bolj ambiciozen instrument za mednarodno 
javno naročanje, ki bo zagotovil 
vzajemnost in skupne standarde; poziva 
Komisijo, naj sprejme predpise v smislu 
dajanja prednosti evropskim proizvodom, 
da bi evropskim podjetjem zagotovila 
podobne instrumente, kot jih imajo 
njihovi mednarodni konkurenti, saj ne 
obstaja noben globalni sistem za dostop 
do trga javnih naročil;

Or. fr

Predlog spremembe 657
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da je javno naročanje 
bistvena gonilna sila preobrazbe industrije; 

22. meni, da je javno naročanje 
bistvena gonilna sila preobrazbe industrije; 
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poziva Komisijo, naj prouči, kako bi v 
celoti izkoristili učinek vzvoda javne 
porabe in naložb za doseganje ciljev 
politik, tudi z vključitvijo obveznih 
okoljskih in socialnih meril v javna 
naročila; Komisijo poziva tudi, naj si 
prizadeva za bolj ambiciozen instrument za 
mednarodno javno naročanje, ki bo 
zagotovil vzajemnost in skupne standarde;

poziva Komisijo, naj prouči, kako bi v 
celoti izkoristili učinek vzvoda javne 
porabe in naložb za doseganje ciljev 
politik, tudi z vključitvijo obveznih 
trajnostnih, okoljskih in socialnih meril, 
kot so upoštevanje ogljičnega odtisa, 
obsega recikliranja in delovnih pogojev za 
proizvodnjo končnega proizvoda v 
njegovem celotnem življenjskem ciklu, v 
javna naročila; Komisijo poziva tudi, naj si 
prizadeva za bolj ambiciozen instrument za 
mednarodno javno naročanje, ki bo 
zagotovil vzajemnost in skupne standarde;

Or. en

Predlog spremembe 658
Dan Nica, Carlo Calenda, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Romana Jerković

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da je javno naročanje 
bistvena gonilna sila preobrazbe industrije; 
poziva Komisijo, naj prouči, kako bi v 
celoti izkoristili učinek vzvoda javne 
porabe in naložb za doseganje ciljev 
politik, tudi z vključitvijo obveznih 
okoljskih in socialnih meril v javna 
naročila; Komisijo poziva tudi, naj si 
prizadeva za bolj ambiciozen instrument za 
mednarodno javno naročanje, ki bo 
zagotovil vzajemnost in skupne standarde;

22. meni, da je javno naročanje 
bistvena gonilna sila preobrazbe industrije; 
poziva Komisijo, naj prouči, kako bi v 
celoti izkoristili učinek vzvoda javne 
porabe in naložb za doseganje ciljev 
politik, tudi z vključitvijo obveznih 
okoljskih in socialnih meril v javna 
naročila; Komisijo poziva tudi, naj si 
prizadeva za bolj ambiciozen instrument za 
mednarodno javno naročanje, ki bo 
zagotovil vzajemnost in skupne standarde 
ter spodbujal spoštovanje intelektualne 
lastnine, da se tuji trgovinski partnerji 
zavežejo enako visoki ravni varstva kot 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 659
Tom Berendsen
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v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Maria Spiraki 
(Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da je javno naročanje 
bistvena gonilna sila preobrazbe industrije; 
poziva Komisijo, naj prouči, kako bi v 
celoti izkoristili učinek vzvoda javne 
porabe in naložb za doseganje ciljev 
politik, tudi z vključitvijo obveznih 
okoljskih in socialnih meril v javna 
naročila; Komisijo poziva tudi, naj si 
prizadeva za bolj ambiciozen instrument za 
mednarodno javno naročanje, ki bo 
zagotovil vzajemnost in skupne standarde;

22. meni, da je javno naročanje gonilna 
sila preobrazbe industrije; poziva 
Komisijo, naj prouči, kako bi v celoti 
izkoristili učinek vzvoda javne porabe in 
naložb za doseganje ciljev politik, tudi s 
krepitvijo trajnostnih in socialnih meril v 
javnih naročilih; Komisijo poziva tudi, naj 
si prizadeva za bolj ambiciozen instrument 
za mednarodno javno naročanje, ki bo 
zagotovil vzajemnost in skupne standarde, 
hkrati pa naj se osredotoči na učinkovitost 
in predvidljivost instrumenta, da zagotovi 
prosto trgovino in konkurenčne cene 
potrošnikom v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 660
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da je javno naročanje 
bistvena gonilna sila preobrazbe industrije; 
poziva Komisijo, naj prouči, kako bi v 
celoti izkoristili učinek vzvoda javne 
porabe in naložb za doseganje ciljev 
politik, tudi z vključitvijo obveznih 
okoljskih in socialnih meril v javna 
naročila; Komisijo poziva tudi, naj si 
prizadeva za bolj ambiciozen instrument 
za mednarodno javno naročanje, ki bo 
zagotovil vzajemnost in skupne standarde;

22. meni, da je javno naročanje 
bistvena gonilna sila preobrazbe industrije; 
poziva Komisijo, naj prouči, kako bi v 
celoti izkoristili učinek vzvoda javne 
porabe in naložb za doseganje ciljev 
politik, tudi z vključitvijo obveznih 
okoljskih in socialnih meril v javna 
naročila;
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Or. en

Predlog spremembe 661
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. meni, da je javno naročanje 
bistvena gonilna sila preobrazbe industrije; 
poziva Komisijo, naj prouči, kako bi v 
celoti izkoristili učinek vzvoda javne 
porabe in naložb za doseganje ciljev 
politik, tudi z vključitvijo obveznih 
okoljskih in socialnih meril v javna 
naročila; Komisijo poziva tudi, naj si 
prizadeva za bolj ambiciozen instrument za 
mednarodno javno naročanje, ki bo 
zagotovil vzajemnost in skupne standarde;

22. meni, da je zeleno in trajnostno 
javno naročanje bistvena gonilna sila 
preobrazbe industrije; poziva Komisijo, naj 
prouči, kako bi v celoti izkoristili učinek 
vzvoda javne porabe in naložb za 
vzpostavitev trgov za ogljično nevtralne in 
z viri gospodarne proizvode in storitve ter 
doseganje ciljev politik, tudi z vključitvijo 
obveznih okoljskih in socialnih meril v 
javna naročila; Komisijo poziva tudi, naj si 
prizadeva za bolj ambiciozen instrument za 
mednarodno javno naročanje, ki bo 
zagotovil vzajemnost in skupne standarde;

Or. en

Predlog spremembe 662
Marek Paweł Balt

Predlog resolucije
Odstavek 22 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva Komisijo k nadaljnji krepitvi 
evropske nizkoogljične proizvodnje v 
energetsko intenzivnih panogah (npr. 
kemična, jeklarska in cementna industrija 
ter industrija neželeznih kovin) in 
napredovanju krožnega gospodarstva v 
skladu s priporočili osrednjega načrta za 
konkurenčno preobrazbo energetsko 
intenzivnih industrij v EU iz leta 2019, da 
se nadomesti uvoz iz ogljično 
intenzivnejših regij in spodbudi višja 
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raven podnebnih ambicij svetovnih 
trgovinskih partnerjev EU;

Or. en

Predlog spremembe 663
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja, da je treba spodbuditi 
razvoj vodilnih trgov in uvesti razširljive 
instrumente za povečanje povpraševanja 
za trajnostne industrijske materiale in 
proizvode, zlasti z visokimi zahtevami za 
naložbe v osnovna sredstva; poziva 
Komisijo, naj vzpostavi ambicioznejše in 
učinkovite normative, kvote in standarde v 
smislu zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, recikliranja, varčevanja z viri in 
energijo, ničelnega onesnaževanja in 
zahtev krožnega gospodarstva, ki 
podpirajo okvir politike za trajnostne 
proizvode; poudarja pregled standardov 
naročanja za osnovne materiale, kot na 
primer v stavbnem in gradbenem sektorju, 
in uvedbo pooblastil za nabavo trajnostnih 
proizvodov in materiala za velike 
potrošnike v zasebnem sektorju, kvot za 
podnebno nevtralne proizvode in 
materiale, vključno z brezogljičnim jeklom 
in nizkoogljičnim cementom, in 
obveznega označevanja trajnosti in 
popravljivosti proizvodov ter izboljšanih 
informacij za potrošnike.

Or. en

Predlog spremembe 664
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
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Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. meni, da bi za dejansko 
učinkovitost faze obnove in preobrazbe 
javna uprava morala imeti ključno vlogo 
pri zagotavljanju podjetjem prijaznega 
gospodarskega okolja in zmanjševanju 
upravnega bremena za podjetja ob 
hkratnem zagotavljanju najvišjih 
standardov preglednosti in varnosti 
delavcev; meni, da bi bilo treba v javnem 
sektorju in med zaposlenimi v njem 
spodbujati orodja e-uprave, politike 
digitalnih inovacij in krepitev digitalnih 
znanj in spretnosti; poziva Komisijo, naj 
zagotovi izmenjavo nacionalnih in 
regionalnih dobrih praks na tem 
področju, s posebnim poudarkom na 
javnem upravljanju konkurenčnosti 
gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 665
Aldo Patriciello

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. želi spomniti na pomen 
trajnostnega in konkurenčnega sektorja 
farmacevtske industrije za zagotavljanje 
trajnostnega dostopa do zdravil za 
paciente, kot se je pokazalo med 
zdravstveno krizo zaradi pandemije 
COVID-19. Da bi se zagotovile obstoječe 
naložbe v proizvodnjo v Evropi, ki bi 
zagotovile dolgoročno trajnost, 
konkurenco in zanesljivost oskrbe, poziva 
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Komisijo, naj podpre države članice s 
posebnimi smernicami EU o trajnostnem 
naročanju zdravil v okviru sedanje 
direktive o javnih naročilih, ki se bodo 
osredotočale tudi na druga merila, ne 
samo najnižjo ceno, predvsem z 
izvajanjem meril ekonomsko 
najugodnejše ponudbe;

Or. en

Predlog spremembe 666
Dan Nica, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Cvetelina Penkova 
(Tsvetelina Penkova), Romana Jerković

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva Komisijo, naj še naprej 
podpira prožnost licenciranja, ki 
inovatorjem omogoča licenciranje na 
način, ki odraža številne različne načine 
njihove tehnologije, da bi bolje podprla 
evropske raziskave in inovacije. Da bi EU 
prevzela vodstvo na področju 5G in 6G, 
evropska podjetja potrebujejo pravično 
nadomestilo, da bi lahko ohranjala raven 
prizadevanj na področju raziskav in 
razvoja; poziva Komisijo, naj upošteva 
vpliv, ki bi ga akcijski načrt za 
intelektualno lastnino lahko imel na 
evropske prispevke k razvoju standardov.

Or. en

Predlog spremembe 667
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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22a. poziva Komisijo, naj preuči 
morebitno uvedbo akta o kupovanju 
evropskih proizvodov (Buy European 
Act), da se podprejo evropski proizvajalci, 
zlasti MSP, ki se soočajo z vse večjo 
konkurenco predvsem iz držav v vzponu; 
poudarja, da bo tak akt nujen, če ne bo 
vzpostavljen trden instrument za 
mednarodno javno naročanje; v zvezi s 
tem želi spomniti, da se je industrijska 
strategija EU vedno preveč osredotočala 
na storitveni in ne proizvodni sektor, ki še 
vedno predstavlja večino MSP EU;

Or. en

Predlog spremembe 668
Carlo Calenda

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. priznava prispevek standardizacije k 
evropskemu enotnemu trgu ter njen 
prispevek k povečanju gospodarske, 
družbene in okoljske blaginje, vključno z 
zdravjem in varnostjo potrošnikov in 
delavcev; poudarja, da je treba razviti, 
oceniti in uporabljati harmonizirane 
standarde za podporo industrijam pri 
proizvodnji izdelkov na načine, ki so 
učinkoviti, varni, ponovljivi in kakovostni.

Or. en

Predlog spremembe 669
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poudarja, da je treba zagotoviti 
politične smernice in usmeritve politike 
ter ambiciozne javne programe za 
podporo industriji in spodbujanje naložb, 
zlasti v raziskave in razvoj ter vesoljsko in 
obrambno industrijo; v zvezi s tem 
poudarja, da je pomembno imeti ustrezno 
financiranje in spodbujati sinergije v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
za program Obzorje Evropa, evropski 
vesoljski program in Evropski obrambni 
sklad;

Or. en

Predlog spremembe 670
Aldo Patriciello

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. v obdobju po krizi zaradi 
pandemije COVID-19 in glede na jasno 
potrebo po vseevropskemu usklajevanju in 
dialogu, da se pacientom zagotovi dostop 
do zdravljenja, poziva Komisijo k 
vzpostavitvi posebne platforme z 
oblikovalci politike, organi, farmacevtsko 
industrijo in ustreznimi deležniki 
zdravstvene dobavne verige, da bi 
opredelili in dogovorili skupni načrt in 
konkretne ukrepe ter politike, na primer 
za zagotavljanje trajnosti in 
konkurenčnosti farmacevtskega sektorja v 
Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 671
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. poziva k uvedbi obveznosti 
potrebne skrbnosti v zvezi s človekovimi 
pravicami, socialne in okoljske sledljivosti 
v celotni proizvodni in vrednostni verigi 
ter razširitvi področja uporabe, da ne bo 
vključevalo samo mineralov in kovin, v 
skladu z vodilnimi načeli OZN o 
podjetništvu in človekovih pravicah, 
smernicami OECD za multinacionalne 
družbe in evropsko direktivo o 
nefinančnem poročanju;

Or. en

Predlog spremembe 672
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 22 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22c. poziva, naj se od leta 2021 nujno 
uvede moratorij na globokomorsko 
rudarjenje, da se prepreči škodljivo 
pridobivanje surovin iz oceanov, saj so 
sekundarni materiali precej bolj vzdržen 
vir oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 673
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22 d (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22d. podpira ukrepe politike, s katerimi 
bodo trajnostni proizvodi postali pravilo, 
vključno z razširitvijo področja uporabe 
okoljsko primerne zasnove z zakonodajo, 
na podlagi katere bodo proizvodi trajnejši, 
popravljivi, ponovno uporabni, nestrupeni 
in jih bo mogoče reciklirati, in trdnim 
delovnim programom za obdobje 2020–
2024 za okoljsko primerno zasnovo in 
ekološko označevanje, ki bo predstavljen 
leta 2020, ter sprejetje ukrepov za vsako 
posamezno skupino proizvodov takoj, ko 
bodo pripravljeni, vključno za pametne 
telefone in drugo novo opremo 
informacijske tehnologije; izvaja digitalni 
potni list proizvoda, ki podaja vsebino 
materialov in kemikalij, krožnost ter 
ogljični in okoljski odtis proizvodov in 
materialov, ki se dajo na trg EU; 
poudarja, da je treba spodbujati lokalno 
potrošnjo in proizvodnjo na temelju načel 
zavrnitve, zmanjšanja, ponovne uporabe, 
recikliranja in popravila, da se zaustavijo 
načrtovane zastarele poslovne strategije, v 
okviru katerih so proizvodi zasnovani 
tako, da imajo kratko življenjsko dobo in 
jih je treba zamenjati, in prilagoditi 
potrošnjo nosilni zmogljivosti planeta, 
zaradi česar je trajnostna nabava obvezna 
za javne organe in zasebne organizacije;

Or. en

Predlog spremembe 674
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22e. meni, da bodo obnovljivi materiali 
iz trajnostnih virov imeli pomembno vlogo 
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pri prehodu na podnebno nevtralno 
industrijo in gospodarstvo na splošno, in 
poudarja, da je treba spodbuditi naložbe v 
razvoj trajnostnega in krožnega 
biogospodarstva, v katerem bodo fosilno 
intenzivne materiale nadomestili 
obnovljivi materiali in materiali na 
biološki osnovi, ki so trajnostno pridelani 
in se čim dlje uporabljajo na primer v 
stavbah, tekstilijah, kemičnih proizvodih, 
embalaži, ladjedelstvu in proizvodnji 
energije; poudarja, da bo to treba storiti v 
ekoloških mejah; izpostavlja trenutno 
neskladnost med cilji Unije na področju 
biotske raznovrstnosti in njeno politiko na 
področju bioenergije; zato poziva 
Komisijo k sprejetju trdnejših trajnostnih 
meril za bioenergijo, da se zagotovi, da 
njen prispevek ne bo škodoval biotski 
raznovrstnosti in ekosistemom v Uniji in 
zunaj nje; poziva k podpori raziskavam in 
inovacijam na področju trajnostnih 
rešitev in rešitev v okviru krožnega 
biogospodarstva, ki bodo upoštevale 
potrebo po varovanju edinstvene biotske 
raznovrstnosti in ekosistemov;

Or. en

Predlog spremembe 675
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo, naj sprejme trden 
sistem ključnih kazalnikov uspešnosti za 
analiziranje predhodnega učinka predpisov 
in instrumentov Unije ter spremljanje 
napredka in rezultatov;

23. poziva Komisijo, naj izvaja trden 
okvir upravljanja, ki vključuje industrijski 
forum za podpiranje Komisije pri 
uspešnem izvajanju industrijske strategije, 
z vključitvijo stalne točke na dnevni red 
Sveta za konkurenčnost in Evropskega 
parlamenta ter industrijskih zavezništev 
med industrijo in državami članicami; 
poziva Komisijo, naj ta okvir upravljanja 
dopolni s sprejetjem trdnega sistema 
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ključnih kazalnikov uspešnosti za 
analiziranje predhodnega učinka predpisov 
in instrumentov Unije, morebitnih naložb 
ter spremljanje napredka in rezultatov;

Or. en

Predlog spremembe 676
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, 
Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo, naj sprejme trden 
sistem ključnih kazalnikov uspešnosti za 
analiziranje predhodnega učinka predpisov 
in instrumentov Unije ter spremljanje 
napredka in rezultatov;

23. poziva Komisijo, naj sprejme trden 
sistem ključnih kazalnikov uspešnosti za 
analiziranje predhodnega učinka predpisov 
in instrumentov Unije ter spremljanje 
napredka in rezultatov, pri tem pa upošteva 
razsežnost MSP; poziva Komisijo, naj 
redno poroča o napredku v Svetu za 
konkurenčnost in Evropskem parlamentu;

Or. en

Predlog spremembe 677
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo, naj sprejme trden 
sistem ključnih kazalnikov uspešnosti za 
analiziranje predhodnega učinka predpisov 
in instrumentov Unije ter spremljanje 
napredka in rezultatov;

23. poziva Komisijo, naj sprejme trden 
sistem ključnih kazalnikov uspešnosti za 
analiziranje predhodnega učinka predpisov 
in instrumentov Unije ter spremljanje 
napredka in rezultatov; poudarja, da je 
treba razvijati, ocenjevati in uporabljati 
harmonizirane standarde za povečanje 
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konkurenčnosti evropske industrije, 
zmanjšanje stroškov, izboljšanje varnosti 
ter povečanje produktivnosti;

Or. en

Predlog spremembe 678
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo, naj sprejme trden 
sistem ključnih kazalnikov uspešnosti za 
analiziranje predhodnega učinka predpisov 
in instrumentov Unije ter spremljanje 
napredka in rezultatov;

23. poziva Komisijo, naj sprejme trden 
sistem ključnih kazalnikov uspešnosti za 
analiziranje predhodnega učinka predpisov 
in instrumentov Unije ter spremljanje 
napredka in rezultatov; poziva Komisijo, 
naj pripravi letno poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu o doseženem 
napredku pri prehodu na konkurenčno 
industrijo z ničelno stopnjo neto emisij 
toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 679
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo, naj sprejme trden 
sistem ključnih kazalnikov uspešnosti za 
analiziranje predhodnega učinka predpisov 
in instrumentov Unije ter spremljanje 
napredka in rezultatov;

23. poziva Komisijo, naj sprejme trden 
sistem ključnih kazalnikov uspešnosti za 
analiziranje predhodnega učinka predpisov 
in instrumentov Unije ter spremljanje 
napredka in rezultatov; poudarja, da bi 
moral sistem ključnih kazalnikov temeljiti 
na ciljih, ki so specifični, merljivi, 
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dosegljivi, relevantni in časovno določeni;

Or. en

Predlog spremembe 680
Dan Nica, Adriana Maldonado López, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), 
Romana Jerković

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo, naj sprejme trden 
sistem ključnih kazalnikov uspešnosti za 
analiziranje predhodnega učinka predpisov 
in instrumentov Unije ter spremljanje 
napredka in rezultatov;

23. poziva Komisijo, naj sprejme trden 
sistem ključnih kazalnikov uspešnosti za 
analiziranje predhodnega učinka predpisov 
in instrumentov Unije na podlagi 
dejanskih dokazov ter spremljanje 
napredka in rezultatov;

Or. en

Predlog spremembe 681
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Komisijo, naj sprejme trden 
sistem ključnih kazalnikov uspešnosti za 
analiziranje predhodnega učinka predpisov 
in instrumentov Unije ter spremljanje 
napredka in rezultatov;

23. poziva Komisijo, naj sprejme trden 
sistem ključnih kazalnikov uspešnosti za 
analiziranje predhodnega učinka predpisov 
in instrumentov Unije, morebitnih naložb 
ter spremljanje napredka in rezultatov;

Or. en

Predlog spremembe 682
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Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
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, 
Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. meni, da bi se morala ocena 
zakonodaje in ukrepov EU bolj 
osredotočati na analizo izvajanja v 
državah članicah in opredeliti, ali se 
zakonodaja EU izvaja ali razlaga na 
način, ki povzroča nepotrebne in 
nepričakovane regulativne ovire za MSP 
in tudi večja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 683
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva Komisijo, naj pripravi 
smernice za nacionalne statistične 
agencije, da bi se zbrali ustrezni podatki o 
industrijah, zlasti proizvodnji, v Evropi in 
izmerilo vključevanje vrednostnih verig, 
razvoj zaposlovanja in ozemeljski razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 684
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP



AM\1208892SL.docx 59/70 PE653.982v02-00

SL

Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. pričakuje, da industrijska 
strategija vključuje predloge za izvajanje 
pravila „za enega sprejetega se eden 
odpravi“ na način, da se za vsak dodatni 
strošek izpolnjevanja obveznosti, ki 
nastane zaradi nove zakonodaje, v istem 
sektorju ustrezno zmanjša znesek stroška 
izpolnjevanja obveznosti; poudarja, da si 
je treba prizadevati celo za več in 
zmanjšati regulativno breme, kjer je to 
mogoče, in poziva h konkretni zavezi in 
cilju za zmanjšanje nepotrebnega 
regulativnega bremena na evropski in 
nacionalni ravni za 30 %; meni, da mora 
EU krepiti uveljavljanje svojega načela 
„velika vloga pri velikih vprašanjih in 
majhna pri manj pomembnih zadevah“, 
da bi bolje zagotovila sorazmernost;

Or. en

Predlog spremembe 685
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Maria Spiraki (Maria 
Spyraki), Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 23 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23c. poudarja vse večje ostvoritvenje in 
digitalizacijo evropskih industrij ter da so 
industrije EU sorazmerno ostoritvene v 
mednarodni primerjavi; poudarja, da je 
treba nadaljevati odpravo ovir za vnos 
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storitev, vključno z gibanjem fizičnih oseb 
in prostim pretokom podatkov znotraj 
notranjega trga in s tretjimi državami;

Or. en

Predlog spremembe 686
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Jorgos Jeorju (Giorgos Georgiou), 
Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. glede na bistveno spremenjene 
mednarodne gospodarske okoliščine 
poziva Komisijo, naj pregleda svoja 
protimonopolna pravila in še naprej 
zagotavlja, da se z izvajanjem 
konkurenčnega prava EU uspešno 
ohranja konkurenčnost Unije v svetu, pri 
tem pa poskuša uravnovesiti podporo 
vodilnim evropskim podjetjem in zaščito 
dobavne verige pred nepošteno 
konkurenco, da bi nadomestila neobstoj 
enakih konkurenčnih pogojev na svetovni 
ravni glede na višje ravni koncentracije, 
marž in neenakosti, ki so opazne v 
gospodarstvu;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 687
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-
Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 24



AM\1208892SL.docx 61/70 PE653.982v02-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. glede na bistveno spremenjene 
mednarodne gospodarske okoliščine poziva 
Komisijo, naj pregleda svoja 
protimonopolna pravila in še naprej 
zagotavlja, da se z izvajanjem 
konkurenčnega prava EU uspešno ohranja 
konkurenčnost Unije v svetu, pri tem pa 
poskuša uravnovesiti podporo vodilnim 
evropskim podjetjem in zaščito dobavne 
verige pred nepošteno konkurenco, da bi 
nadomestila neobstoj enakih 
konkurenčnih pogojev na svetovni ravni 
glede na višje ravni koncentracije, marž in 
neenakosti, ki so opazne v gospodarstvu;

24. glede na bistveno spremenjene 
mednarodne gospodarske okoliščine poziva 
Komisijo, naj pregleda svoja 
protimonopolna pravila in še naprej 
zagotavlja, da se z izvajanjem 
konkurenčnega prava EU uspešno ohranja 
povsem delujoč enotni trg, zaradi katerega 
so podjetja EU konkurenčna v svetu, pri 
tem pa poskuša uravnovesiti delovanje 
enotnega trga in zaščito naše industrije 
pred nepošteno svetovno konkurenco; 
poudarja, da mora EU prilagoditi svoja 
pravila konkurence, predvsem mora 
Evropa prilagoditi koncept 
prevladujočega pristopa, da bo na primer 
upošteval zasebnost potrošnikov, varstvo 
osebnih podatkov, izbiro za potrošnike, 
tržno strukturo, stroške prehoda in učinke 
vezanosti; poudarja, da se evropska 
industrijska trdnost in konkurenčnost 
opirata na gosto in raznoliko mrežo 
inovativnih malih in srednjih podjetij ter 
dobaviteljev; poziva Komisijo, naj da 
prednost podpori MSP in zagonskim 
podjetjem ter spodbudi njihovo 
zmogljivost za inovacije, hkrati pa 
zagotovi, da imajo dostop do instrumenta 
za strateške naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 688
Clara Ponsatí Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. glede na bistveno spremenjene 
mednarodne gospodarske okoliščine poziva 
Komisijo, naj pregleda svoja 
protimonopolna pravila in še naprej 
zagotavlja, da se z izvajanjem 
konkurenčnega prava EU uspešno ohranja 

24. glede na bistveno spremenjene 
mednarodne gospodarske okoliščine poziva 
Komisijo, naj pregleda svoja 
protimonopolna pravila in še naprej 
zagotavlja, da se z izvajanjem 
konkurenčnega prava EU uspešno ohranja 
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konkurenčnost Unije v svetu, pri tem pa 
poskuša uravnovesiti podporo vodilnim 
evropskim podjetjem in zaščito dobavne 
verige pred nepošteno konkurenco, da bi 
nadomestila neobstoj enakih konkurenčnih 
pogojev na svetovni ravni glede na višje 
ravni koncentracije, marž in neenakosti, ki 
so opazne v gospodarstvu;

konkurenčnost Unije v svetu, pri tem pa 
poskuša uravnovesiti podporo vodilnim 
evropskim podjetjem in zaščito dobavne 
verige pred nepošteno konkurenco, da bi 
nadomestila neobstoj enakih konkurenčnih 
pogojev na svetovni ravni glede na višje 
ravni koncentracije, marž in neenakosti, ki 
so opazne v gospodarstvu, hkrati pa 
zagotovi, da ta vodilna evropska podjetja 
ne spodkopavajo svobodne konkurence na 
notranjem trgu EU.

Or. en

Predlog spremembe 689
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. glede na bistveno spremenjene 
mednarodne gospodarske okoliščine poziva 
Komisijo, naj pregleda svoja 
protimonopolna pravila in še naprej 
zagotavlja, da se z izvajanjem 
konkurenčnega prava EU uspešno 
ohranja konkurenčnost Unije v svetu, pri 
tem pa poskuša uravnovesiti podporo 
vodilnim evropskim podjetjem in zaščito 
dobavne verige pred nepošteno 
konkurenco, da bi nadomestila neobstoj 
enakih konkurenčnih pogojev na svetovni 
ravni glede na višje ravni koncentracije, 
marž in neenakosti, ki so opazne v 
gospodarstvu;

24. glede na bistveno spremenjene 
mednarodne gospodarske okoliščine poziva 
Komisijo, naj ponovno prilagodi pravila 
konkurence, da bi zagotovila suverenost 
in neodvisnost držav članic in Unije, 
podprla vodilna evropska podjetja, 
zaščitila dobavne verige pred nepošteno 
konkurenco in nazadnje okrepila 
industrijsko prisotnost na ozemljih;

Or. en

Predlog spremembe 690
Michael Bloss
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. glede na bistveno spremenjene 
mednarodne gospodarske okoliščine poziva 
Komisijo, naj pregleda svoja 
protimonopolna pravila in še naprej 
zagotavlja, da se z izvajanjem 
konkurenčnega prava EU uspešno ohranja 
konkurenčnost Unije v svetu, pri tem pa 
poskuša uravnovesiti podporo vodilnim 
evropskim podjetjem in zaščito dobavne 
verige pred nepošteno konkurenco, da bi 
nadomestila neobstoj enakih konkurenčnih 
pogojev na svetovni ravni glede na višje 
ravni koncentracije, marž in neenakosti, ki 
so opazne v gospodarstvu;

24. glede na bistveno spremenjene 
mednarodne gospodarske okoliščine poziva 
Komisijo, naj pregleda svoja 
protimonopolna pravila in še naprej 
zagotavlja, da se z izvajanjem 
konkurenčnega prava Unije uspešno 
ohranja konkurenčnost Unije v svetu, ter 
zagotovi enake konkurenčne pogoje za 
MSP kot za večje in iznajdljivejše akterje 
in zaščito dobavne verige pred nepošteno 
konkurenco, da bi nadomestila neobstoj 
enakih konkurenčnih pogojev na svetovni 
ravni glede na višje ravni koncentracije, 
marž in neenakosti, ki so opazne v 
gospodarstvu;

Or. en

Predlog spremembe 691
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. glede na bistveno spremenjene 
mednarodne gospodarske okoliščine poziva 
Komisijo, naj pregleda svoja 
protimonopolna pravila in še naprej 
zagotavlja, da se z izvajanjem 
konkurenčnega prava EU uspešno ohranja 
konkurenčnost Unije v svetu, pri tem pa 
poskuša uravnovesiti podporo vodilnim 
evropskim podjetjem in zaščito dobavne 
verige pred nepošteno konkurenco, da bi 
nadomestila neobstoj enakih konkurenčnih 
pogojev na svetovni ravni glede na višje 
ravni koncentracije, marž in neenakosti, ki 
so opazne v gospodarstvu;

24. glede na bistveno spremenjene 
mednarodne gospodarske okoliščine poziva 
Komisijo, naj pregleda svoja 
protimonopolna pravila ter pravila glede 
koncentracij in še naprej zagotavlja, da se 
z izvajanjem konkurenčnega prava EU 
uspešno ohranja konkurenčnost Unije v 
svetu, pri tem pa poskuša uravnovesiti 
podporo vodilnim evropskim podjetjem in 
zaščito dobavne verige pred nepošteno 
konkurenco, da bi nadomestila neobstoj 
enakih konkurenčnih pogojev na svetovni 
ravni glede na višje ravni koncentracije, 
marž in neenakosti, ki so opazne v 
gospodarstvu;
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Or. fr

Predlog spremembe 692
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. priznava, da je trden okvir pravic 
intelektualne lastnine ključni dejavnik 
evropske konkurenčnosti za boj proti 
industrijskemu vohunjenju in 
ponarejanju, zato poziva Komisijo k 
ohranitvi in krepitvi tega okvira; 
poudarja, da je treba zagotoviti 
izenačenost z ZDA in Kitajsko glede 
spodbud za intelektualno lastnino na 
področju biološke znanosti, da bi Evropa 
ostala privlačen prostor za naložbe v 
raziskave in razvoj ter industrijski razvoj; 
poziva Komisijo, naj ohrani in razvija 
vrhunski evropski sistem intelektualne 
lastnine s spodbujanjem močnega varstva 
intelektualne lastnine, spodbudami in 
mehanizmi nagrajevanja za raziskave in 
razvoj, da bi privabili naložbe v razvoj 
prihodnjih inovacij v korist pacientov;

Or. en

Predlog spremembe 693
Nicola Danti, Katalin Cseh, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. meni, da je učinkovito 
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uveljavljanje pravic intelektualne lastnine 
bistveno za zaščito neopredmetenih 
sredstev podjetij, spodbujanje inovacij in 
ustvarjalnosti, izboljšanje konkurenčnosti 
in za boj proti ponarejanju in piratstvu; 
pozdravlja napovedani akcijski načrt za 
intelektualno lastnino; poziva Komisijo, 
naj ponovno začne razpravo o razširitvi 
zaščite geografske označbe na ravni EU 
na nekmetijske proizvode, da se ohrani 
strokovno znanje, podprejo trajnostna 
proizvodnja in delovna mesta ter 
izboljšata privlačnost in ugled kakovostne 
evropske proizvodnje v svetu;

Or. en

Predlog spremembe 694
Salvatore De Meo

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Komisijo, naj ustanovi 
začasno evropsko industrijsko agencijo za 
obnovo, ki lahko s finančnimi sredstvi 
rešuje in upravlja evropska podjetja, ki so 
za sektor, skupno proizvodnjo in raven 
zaposlovanja ali v smislu možnih posledic 
za proizvodni sistem strateško pomembna, 
da bi vzpostavili enotno in učinkovito 
orodje evropske industrijske politike, ki 
lahko ublaži razlike med nacionalnimi 
shemami pomoči, da se preprečijo stalna 
izkrivljanja enotnega trga; 

Or. en

Predlog spremembe 695
Miapetra Kumpula-Natri

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Komisijo k nadaljnji 
krepitvi evropske nizkoogljične 
proizvodnje v energetsko intenzivnih 
panogah (npr. kemična, jeklarska in 
cementna industrija ter industrija 
neželeznih kovin) in napredovanju 
krožnega gospodarstva v skladu s 
priporočili osrednjega načrta za 
konkurenčno preobrazbo energetsko 
intenzivnih industrij v EU iz leta 2019, da 
se nadomesti uvoz iz ogljično 
intenzivnejših regij in spodbudi višja 
raven podnebnih ambicij svetovnih 
trgovinskih partnerjev EU; 

Or. en

Predlog spremembe 696
Dan Nica, Adriana Maldonado López, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), 
Romana Jerković

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Komisijo, naj zagotovi trdno 
upravljanje industrijske strategije in se 
osredotoči na štirinajst opredeljenih 
industrijskih ekosistemov, pri čemer bi 
morala vključiti tudi ustrezne deležnike in 
predstavnike štirinajstih industrijskih 
ekosistemov ter predstavnike držav članic 
in institucij EU;

Or. en

Predlog spremembe 697
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. priznava, da je trden okvir pravic 
intelektualne lastnine ključen dejavnik 
evropske konkurenčnosti, zato poziva 
Komisijo k ohranitvi in krepitvi tega 
okvira;

Or. en

Predlog spremembe 698
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. zaradi zaščite evropske 
konkurenčnosti vztraja, da bi se morali 
ukrepi, predlagani v prihodnji strategiji 
Komisije za zdravila, osredotočati na 
zagotavljanje, da bo Evropa ohranila 
svojo vodilno in inovacijsko vlogo, kot je 
navedeno v poslanici predsednice 
Komisije von der Leyen komisarki za 
zdravje Steli Kiriakidis, in priznava, da se 
vsaka politika EU, namenjena vrnitvi 
proizvodnje zdravil in aktivnih snovi v 
Evropo, začne z ohranitvijo živahne 
farmacevtske industrije, ki temelji na 
raziskavah, na svojem ozemlju;

Or. en

Predlog spremembe 699
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy 
Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. poziva Komisijo, naj ustanovi 
začasno Evropsko industrijsko agencijo za 
obnovo, ki lahko s finančnimi sredstvi 
rešuje in upravlja evropska podjetja, ki so 
za sektor, skupno proizvodnjo in raven 
zaposlovanja ali v smislu možnih posledic 
za proizvodni sistem strateško pomembna, 
da bi vzpostavili enotno in učinkovito 
orodje evropske industrijske politike, ki 
lahko ublaži razlike med nacionalnimi 
shemami pomoči, da se preprečijo stalna 
izkrivljanja enotnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 700
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki 
(Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 24 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24c. meni, da ima lahko celovit pristop 
k industrijski strategiji, vključno z vsemi 
politikami EU, pomembno vlogo v 
gospodarski in industrijski diplomaciji; 
spodbuja Komisijo k aktivni uporabi 
mreže gospodarskih zbornic EU v tretjih 
državah za oblikovanje novih poslovnih 
partnerstev ter k vključitvi industrije v 
misije v tretjih državah;

Or. en

Predlog spremembe 701
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
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Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 24 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24d. poziva Komisijo, naj začne čim 
prej izvajati evropski patent z enotnim 
učinkom, kot določa sporazum o enotni 
patentni sodni pristojnosti z dne 
19. februarja 2013;

Or. en

Predlog spremembe 702
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, 
Maria Spiraki (Maria Spyraki), Jerzy Buzek

Predlog resolucije
Odstavek 24 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24e. poziva k pregledu trgovinske 
politike EU, da se zagotovi, da se 
podjetjem evropske industrije ne bo več 
treba soočati z neuravnoteženo 
konkurenco iz podjetij iz držav zunaj EU, 
ki za svojo proizvodnjo ne določajo enake 
ravni predpisanih zahtev;

Or. en

Predlog spremembe 703
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki 
(Maria Spyraki), Jerzy Buzek
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Predlog resolucije
Odstavek 24 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24f. poziva k dvigu zgornje meje 
pomoči de minimis in zgornje meje 
državne pomoči, ki je izvzeta iz sporočanja 
na podlagi uredbe Komisije o splošnih 
skupinskih izjemah;

Or. en

Predlog spremembe 704
Tom Berendsen
v imenu skupine EPP
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Maria Spiraki 
(Maria Spyraki), Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Predlog resolucije
Odstavek 24 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24g. poziva Komisijo, naj prepove vse 
financiranje EU za neevropska podjetja 
ali podjetja iz tretjih držav, ki v praksi ne 
spoštujejo vzajemnosti v dostopu do 
javnega naročanja;

Or. en


