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Predlog spremembe 1
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 2
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju evropskega stebra 
socialnih pravic,

Or. en

Predlog spremembe 3
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Pariškega 
sporazuma, ki ga je Evropski parlament 
ratificiral 4. oktobra 2016,
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Or. en

Predlog spremembe 4
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 10. marca 2020 z naslovom Nova 
industrijska strategija za Evropo 
(COM(2020)0102),

Or. en

Predlog spremembe 5
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 10. marca 2020 z naslovom Nova 
industrijska strategija za Evropo 
(COM(2020)0102),

Or. en

Predlog spremembe 6
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 a (novo)

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

Or. en

Predlog spremembe 7
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 11. marca 2020 z naslovom Novi 
akcijski načrt za krožno gospodarstvo – za 
čistejšo in konkurenčnejšo Evropo 
(COM(2020)0098),

Or. en

Predlog spremembe 8
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 9
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
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Navedba sklicevanja 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 10
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 19. februarja 2020 z naslovom 
Oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope 
(COM(2020)0067),

Or. en

Predlog spremembe 11
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 12
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Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju predloga Komisije 
z dne 4. marca 2020 za uredbo o 
vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne 
nevtralnosti in spremembi 
Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska 
podnebna pravila) (COM(2020)0080, 
2020/0036(COD)),

Or. en

Predlog spremembe 13
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 11. marca 2020 z naslovom Novi 
akcijski načrt za krožno gospodarstvo – za 
čistejšo in konkurenčnejšo Evropo 
(COM(2020)0098),

Or. en

Predlog spremembe 14
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 15. maja 2020 o novem večletnem 
finančnem okviru, lastnih sredstvih in 
načrtu za okrevanje (2020/2631(RSP)),

Or. en

Predlog spremembe 15
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 16
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 17. aprila 2020 o usklajenem 
ukrepanju EU za spoprijemanje s 
pandemijo COVID-19 in njenimi 
posledicami (2020/2616(RSP)),

Or. en

Predlog spremembe 17
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 23. julija 2020 o sklepih z izrednega 
zasedanja Evropskega sveta od 17. do 
21. julija 2020 (2020/2732(RSP)),

Or. en

Predlog spremembe 18
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 19
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

Or. en
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Predlog spremembe 20
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 21
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 1. julija 2020 z naslovom Program 
znanj in spretnosti za Evropo za 
trajnostno konkurenčnost, socialno 
pravičnost in odpornost 
(COM(2020)0274),

Or. en

Predlog spremembe 22
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 e (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju letnega poročila o 
evropskih malih in srednjih podjetjih 
2018/2019, objavljenega novembra 2019,

Or. en

Predlog spremembe 23
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila OECD 
The Missing Entrepreneurs 2019 
(Manjkajoči podjetniki v letu 2019), 
objavljenega decembra 2019,

Or. en

Predlog spremembe 24
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je bilo sporočilo Komisije z 
naslovom Strategija za MSP za trajnostno 
in digitalno Evropo 
objavljeno 10. marca 2020, Svetovna 
zdravstvena organizacija pa je 11. marca 
razglasila pandemijo covida-19, s čimer so 
postali podatki o gospodarskih, socialnih 
in političnih razmerah, ki jih je Komisija 
navedla, zastareli;

A. ker je bilo sporočilo Komisije z 
naslovom Strategija za MSP za trajnostno 
in digitalno Evropo 
objavljeno 10. marca 2020, Svetovna 
zdravstvena organizacija pa je 11. marca 
razglasila pandemijo covida-19 in bi bilo 
torej treba strategijo zaradi številnih 
sprememb gospodarskih, socialnih in 
političnih razmer spremeniti; ker 
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strategija, ki jo je Komisija predstavila 
marca, sicer vsebuje ustrezne rešitve glede 
obravnave strukturnih izzivov, s katerimi 
so se mala in srednja podjetja soočala 
pred krizo zaradi covida-19, in prihodnjih 
izzivov, povezanih z okoljskim in 
digitalnim prehodom;

Or. en

Predlog spremembe 25
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je bilo sporočilo Komisije z 
naslovom Strategija za MSP za trajnostno 
in digitalno Evropo 
objavljeno 10. marca 2020, Svetovna 
zdravstvena organizacija pa je 11. marca 
razglasila pandemijo covida-19, s čimer so 
postali podatki o gospodarskih, socialnih 
in političnih razmerah, ki jih je Komisija 
navedla, zastareli;

A. ker je bilo sporočilo Komisije z 
naslovom Strategija za MSP za trajnostno 
in digitalno Evropo 
objavljeno 10. marca 2020, Svetovna 
zdravstvena organizacija pa je 11. marca 
razglasila pandemijo covida-19, kar je 
močno vplivalo na gospodarske, socialne 
in politične razmere, v katerih delujejo 
mala in srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 26
Tomas Tobé

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker evropska konkurenčnost 
zaostaja za konkurenčnostjo drugih 
razvitih gospodarstev, kar ogroža 
potencial Evrope za ustvarjanje dobička 
in blaginje;
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Or. en

Predlog spremembe 27
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker 25 milijonov malih in srednjih 
podjetij ustvari več kot polovico BDP EU 
in zaposluje približno 100 milijonov 
delojemalcev; ker je 98,9 % podjetij v 
gospodarstvu EU (brez finančnega 
sektorja) malih podjetij z manj kot 
49 zaposlenimi;

B. ker je 25 milijonov malih in 
srednjih podjetij v državah EU-28 
hrbtenica gospodarstva, saj ustvari več kot 
polovico BDP EU, zaposluje približno 
100 milijonov delojemalcev in predstavlja 
98,9 % podjetij v gospodarstvu EU (brez 
finančnega sektorja); ker so mala in 
srednja podjetja torej v središču 
evropskega zelenega dogovora in digitalne 
strategije ter imajo ključno vlogo pri 
doseganju ciljev EU glede zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov do leta 2030 
oziroma 2050, določenih v podnebnih 
pravilih (COM(2020)0080);

Or. en

Predlog spremembe 28
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker 25 milijonov malih in srednjih 
podjetij ustvari več kot polovico BDP EU 
in zaposluje približno 100 milijonov 
delojemalcev; ker je 98,9 % podjetij v 
gospodarstvu EU (brez finančnega 
sektorja) malih podjetij z manj kot 
49 zaposlenimi;

B. ker je 25 milijonov malih in 
srednjih podjetij pred pandemijo covida-19 
ustvarjalo več kot polovico BDP EU in 
zaposlovalo približno 100 milijonov 
delojemalcev; ker je 98,9 % podjetij v 
gospodarstvu EU (brez finančnega 
sektorja) malih podjetij z manj kot 
49 zaposlenimi;
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Or. en

Predlog spremembe 29
Sandra Pereira, Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Cornelia Ernst, Marisa 
Matias, Manuel Bompard, Marc Botenga

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker so mikro, mala in srednja 
podjetja na nacionalni ravni in ravni EU 
po svoji velikosti in različnih področjih 
dejavnosti zelo kompleksna in heterogena 
obenem, pri čemer vsako področje 
zaznamuje njemu lastna in včasih zelo 
različna dinamika, in sicer gospodarska, 
finančna, socialna ali celo politična 
dinamika;

Or. pt

Predlog spremembe 30
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker so mala in srednja podjetja 
bistvenega pomena za razvoj in odpornost 
evropskih industrijskih vrednostnih verig 
ter bistveno prispevajo k lokalnemu, 
regionalnemu in nacionalnemu 
gospodarstvu;

Or. en
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Predlog spremembe 31
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je zaradi gospodarske krize, ki 
jo je povzročila pandemija, veliko malih in 
srednjih podjetij na robu stečaja;

C. ker je zaradi gospodarske krize in 
posledičnih slabih gospodarskih napovedi, 
ki jih je povzročila pandemija, veliko 
malih in srednjih podjetij na robu stečaja; 
ker likvidnostni krč, v katerem so se 
znašla številna mala in srednja podjetja, 
ne bo negativno vplival le na njihovo 
vsakodnevno poslovanje, temveč tudi na 
njihove obete za rast in jim preprečil 
ustrezno načrtovanje dolgoročnih naložb;

Or. en

Predlog spremembe 32
Robert Roos, Jessica Stegrud, Izabela-Helena Kloc

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je zaradi gospodarske krize, ki 
jo je povzročila pandemija, veliko malih in 
srednjih podjetij na robu stečaja;

C. ker je zaradi gospodarske krize, ki 
jo je povzročila pandemija, veliko malih in 
srednjih podjetij na robu stečaja; ker 
nestandardni ukrepi denarne politike 
Evropske centralne banke (ECB), ki so 
bili sprejeti v odziv na gospodarsko krizo, 
temeljijo zlasti na trgu poslovnega dolga 
in zato podpirajo večja podjetja, a ne 
izboljšujejo finančnih pogojev malih in 
srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 33
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Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je zaradi gospodarske krize, ki 
jo je povzročila pandemija, veliko malih in 
srednjih podjetij na robu stečaja;

C. ker je zaradi gospodarske krize, ki 
jo je povzročila pandemija, veliko malih in 
srednjih ter zagonskih podjetij na robu 
stečaja; ker bi morale EU in države 
članice za zmanjšanje gospodarskih, 
socialnih in strateških tveganj, povezanih 
z izginjanjem teh podjetij, ukrepati 
odločno in hitro;

Or. en

Predlog spremembe 34
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je zaradi gospodarske krize, ki 
jo je povzročila pandemija, veliko malih in 
srednjih podjetij na robu stečaja;

C. ker je zaradi gospodarske krize, ki 
jo je povzročila pandemija, veliko malih in 
srednjih podjetij na robu stečaja; ker so 
nacionalni varnostni ukrepi zoper 
pandemijo sicer potrebni, vendar ovirajo 
okrevanje malih in srednjih podjetij ter ne 
vključujejo orodij za soočanje z 
dolgotrajno krizo;

Or. en

Predlog spremembe 35
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je zaradi gospodarske krize, ki 
jo je povzročila pandemija, veliko malih in 
srednjih podjetij na robu stečaja;

C. ker je zaradi gospodarske krize, ki 
jo je povzročila pandemija, veliko in 
nedoločeno število malih in srednjih 
podjetij na robu stečaja;

Or. en

Predlog spremembe 36
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker učinek kapitalskega 
primanjkljaja, nastalega zaradi pandemije 
covida-19, v različnih sektorjih, vrstah 
podjetij in državah članicah ne bo enak, 
kar bo privedlo do razlik na enotnem trgu; 
ker različne sposobnosti držav članic za 
zagotavljanje državne pomoči te razlike 
poglabljajo; ker je kriza zaradi covida-19 
prizadela zlasti mala in srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 37
Sandra Pereira, Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Cornelia Ernst, Marisa 
Matias, Manuel Bompard, Marc Botenga

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker so mala in srednja podjetja 
močno omejena zaradi koncentracije 
premoženja v peščici velikih podjetij, 
zlorabe tržne prevlade ter ogromne 
pogajalske, finančne in celo politične 
moči teh velikih korporacij in 
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gospodarskih skupin, ki jim korporacije 
pripadajo;

Or. pt

Predlog spremembe 38
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker je kriza zaradi covida-19 
posebej močno prizadela lastnice podjetij; 
ker ženske predstavljajo 52 % vseh 
evropskih prebivalcev, a le 34,4 % 
samozaposlenih v EU in 30 % novih 
podjetnikov1a; ker ostaja ženski 
ustvarjalni in podjetniški potencial 
neizkoriščen in bi ga bilo treba nadalje 
razvijati; ker bi morale politike za mala in 
srednja podjetja zagotavljati proaktivno 
obravnavo razlik med spoloma;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/growth/smes/supporti
ng-entrepreneurship/women-
entrepreneurs_sl.

Or. en

Predlog spremembe 39
Sandra Pereira, Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Cornelia Ernst, Marisa 
Matias, Manuel Bompard, Marc Botenga

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker je financiranje velike večine 
malih in srednjih podjetij odvisno od 
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bančnega sektorja;

Or. pt

Predlog spremembe 40
Sandra Pereira, Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Cornelia Ernst, Marisa 
Matias, Manuel Bompard

Predlog resolucije
Uvodna izjava C c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cc. ker se večina malih in srednjih 
podjetij preživlja z delovanjem na 
nacionalnem trgu;

Or. pt

Predlog spremembe 41
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je v svoji resoluciji o 
usklajenem ukrepanju EU za 
spoprijemanje s pandemijo COVID-19 in 
njenimi posledicami Evropski parlament 
poudaril, da bi morala biti zeleni dogovor 
in digitalna preobrazba v jedru strategij za 
oživitev in obnovo po pandemiji covida-
19; ker imajo EU in nacionalni 
oblikovalci politik v tem obdobju 
oživljanja in obnove enkratno priložnost 
za okrepitev in hkrati spremembo načina 
delovanja evropskega gospodarstva in 
njegovih akterjev ter pospešitev prehoda 
na gospodarsko, socialno in okoljsko 
trajnostno družbo; 

Or. en
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Predlog spremembe 42
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker okoljski in digitalni prehod 
kljub krizi zaradi covida-19 ostajata 
prednostni nalogi, saj pandemija ni 
prekinila izrednih podnebnih razmer, 
Evropska unija pa se na digitalnem in 
tehnološkem področju še vedno sooča s 
konkurenco drugih svetovnih akterjev; 
ker so inovacije učinkovit način za 
dolgoročno in trajnostno rast malih in 
srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 43
Sandra Pereira, Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Cornelia Ernst, Marisa 
Matias, Manuel Bompard, Marc Botenga

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker se bo zaradi neenake podpore, 
ki jo države članice lahko namenijo 
svojim malim in srednjim podjetjem, na 
enotnem trgu po pandemiji covida-19 
verjetno okrepilo izkrivljanje konkurence 
med malimi in srednjimi podjetji iz 
različnih držav;

Or. pt

Predlog spremembe 44
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Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Db. ker uvedba okoljsko trajnostnih 
praks, inovacij in tehnologij ustvarja nova 
delovna mesta in ponuja poslovne 
priložnosti za mala in srednja podjetja, 
hkrati pa izboljšuje njihovo 
konkurenčnost in zmanjšuje stroške pod 
pogojem, da se vzpostavijo ustrezne 
upravne, regulativne in tehnične razmere;

Or. en

Predlog spremembe 45
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Dc. ker bi lahko uporaba načel 
krožnega gospodarstva po vsej EU 
povečala BDP EU za dodatnih 0,5 % do 
leta 2030 in ustvarila okoli 700.000 novih 
delovnih mest1a; ker lahko koristi 
krožnega gospodarstva, kot so boljša 
učinkovitost, nižji materialni stroški, večja 
dobičkonosnost, ki temelji na modelih z 
zaprto zanko, ter večja odpornost na 
pomanjkanje virov in nihanje njihovih 
cen, bistveno izboljšajo konkurenčnost 
malih in srednjih podjetij;
_________________
1a Akcijski načrt za krožno gospodarstvo 
(COM(2020)0098).

Or. en
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Predlog spremembe 46
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Dd. ker sektorji energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih 
virov malim in srednjim podjetjem 
ponujajo velike zaposlitvene in poslovne 
priložnosti; ker lahko učinkovita raba 
virov, energijska učinkovitost in uporaba 
energije iz obnovljivih virov bistveno 
zmanjšajo stroške malih in srednjih 
podjetij ter izboljšajo njihovo 
konkurenčnost, a ostajajo večinoma 
neizkoriščene, zlasti v primeru malih in 
srednjih podjetij, ki niso energijsko 
intenzivna;

Or. en

Predlog spremembe 47
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

De. ker mala in srednja podjetja 
pomembno prispevajo k oblikovanju 
podnebno nevtralnega gospodarstva z 
razvojem okolju prijaznih inovacij, 
proizvodov, procesov in storitev, pri čemer 
so zaradi večje prilagodljivosti in 
prožnosti malih in srednjih podjetij 
pogosto hitrejša kot velika podjetja; ker 
zelene proizvode in storitve ponuja le 
približno četrtina evropskih malih in 
srednjih podjetij1a, pri čemer imajo ta 
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podjetja še neizkoriščen potencial za 
reševanje perečih okoljskih in družbenih 
vprašanj; ker se podpora malim in 
srednjim podjetjem ne bi smela 
zagotavljati le v zvezi z ekoinovacijami, 
temveč tudi v zvezi z višanjem podnebnih 
in ekoloških standardov v njihovem 
sektorju;
_________________
1a Eurobarometer (2018). Raziskava Flash 
Eurobarometer 456 o malih in srednjih 
podjetjih, učinkoviti rabi virov in zelenih 
trgih (str. 75–78): 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publ
icopinion/index.cfm/survey/getsurveydetai
l/instruments/flash/%20surveyky/2151.

Or. en

Predlog spremembe 48
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Df. ker je poleg manj številnih 
visokotehnoloških malih in srednjih 
podjetij, ki neposredno zagotavljajo 
ekoinovacije, veliko drugih malih in 
srednjih podjetij, ki želijo izboljšati svojo 
okoljsko uspešnost in učinkovitost rabe 
virov ter si zaslužijo dostop do 
financiranja in tehnične podpore; ker so 
ekoinovacije zelo učinkovit ukrep za 
izboljšanje obstoječih podjetij v okviru 
zelenega gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 49
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
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Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je v skladu s poročilom 
organizacije Mind the Bridge iz leta 2019 
z naslovom Tech Scaleup Europe8 v 
Združenih državah trikrat več uspešnih 
podjetij kot v EU;

črtano

_________________
8 https://mindthebridge.com/tech-scaleup-
europe-2019-report/

Or. en

Predlog spremembe 50
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker so nekatera mala in srednja 
podjetja inovativna in bolje opremljena za 
soočanje s spremembami in njihovo 
spodbujanje, druga pa so na motnje 
občutljivejša; ker je torej pomembno, da 
politike in zakonodaja EU ponudijo 
ustrezen okvir, ki bo vsem vrstam malih in 
srednjih podjetij omogočil hiter prehod na 
krožne, okolju prijazne in bolj trajnostne 
poslovne dejavnosti in prakse;

Or. en

Predlog spremembe 51
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Eb. ker pomanjkanje virov, pospešena 
poraba, slabšanje okoljskega stanja ter 
odvisnost EU od uvoženih surovin in virov 
resno ogrožajo uspešnost evropskega 
industrijskega sektorja; ker mala in 
srednja podjetja predstavljajo 99 % vseh 
podjetij v EU in je zato zelo pomembno, 
da sodelujejo pri prehodu na visoko 
energijsko učinkovito, z viri gospodarno, 
podnebno nevtralno in nestrupeno 
industrijsko bazo, ki bo v celoti temeljila 
na obnovljivih virih, ter da ta prehod 
spodbujajo; ker lahko sprejetje načel 
krožnega gospodarstva malim in srednjim 
podjetjem zagotovi več prednosti, kot so 
zmanjšanje izpostavljenosti 
nestanovitnosti cen virov in zmanjšanje 
porabe, spodbujanje inovacij, izboljšanje 
učinkovitosti in okoljske trajnosti ter 
posledično vsesplošno izboljšanje 
konkurenčnosti;

Or. en

Predlog spremembe 52
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker digitalizacija številnim malim 
in srednjim podjetjem še vedno ni 
popolnoma dostopna; ker bi morali biti pri 
povečanju dostopa do digitalne 
infrastrukture v ospredju raziskave in 
razvoj ter znanja in spretnosti;

F. ker po podatkih indeksa 
digitalnega gospodarstva in družbe za 
leto 2020 digitalizacija številnim malim in 
srednjim podjetjem še vedno ni popolnoma 
dostopna in ker ta podjetja za velikimi 
podjetji zaostajajo tako v smislu digitalnih 
znanj in spretnosti kot digitalizacije 
poslovanja; ker uporaba podatkov pomeni 
konkurenčno prednost pri izkoriščanju 
prednosti digitalnega prehoda, 
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osredotočenost na znanje in spretnosti pa 
bi moralo spremljati izboljšanje digitalne 
infrastrukture in dostopa do podatkov za 
mala in srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 53
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker digitalizacija številnim malim 
in srednjim podjetjem še vedno ni 
popolnoma dostopna; ker bi morali biti pri 
povečanju dostopa do digitalne 
infrastrukture v ospredju raziskave in 
razvoj ter znanja in spretnosti;

F. ker digitalne tehnologije malim in 
srednjim podjetjem ponujajo nove 
priložnosti za inovacije, rast in 
vključevanje v svetovno gospodarstvo, a 
digitalizacija številnim malim in srednjim 
podjetjem še vedno ni popolnoma 
dostopna; ker je eden od glavnih izzivov 
pri izkoriščanju potenciala digitalizacije 
iskanje usposobljenih delavcev; ker bi 
morali biti pri povečanju dostopa do 
dostopnejše, zanesljivejše in cenovno 
ugodnejše digitalne infrastrukture v 
ospredju raziskave in razvoj ter znanja in 
spretnosti;

Or. en

Predlog spremembe 54
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker digitalizacija številnim malim 
in srednjim podjetjem še vedno ni 

F. ker digitalizacija številnim malim 
in srednjim podjetjem še vedno ni 
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popolnoma dostopna; ker bi morali biti pri 
povečanju dostopa do digitalne 
infrastrukture v ospredju raziskave in 
razvoj ter znanja in spretnosti;

popolnoma dostopna; ker bi morali biti pri 
povečanju dostopa do digitalne 
infrastrukture in podatkov v ospredju 
raziskave in razvoj, podjetniška znanja in 
spretnosti, digitalna pismenost ter 
naprednejša digitalna znanja in spretnosti;

Or. en

Predlog spremembe 55
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker digitalizacija številnim malim 
in srednjim podjetjem še vedno ni 
popolnoma dostopna; ker bi morali biti pri 
povečanju dostopa do digitalne 
infrastrukture v ospredju raziskave in 
razvoj ter znanja in spretnosti;

F. ker digitalizacija številnim malim 
in srednjim podjetjem še vedno ni 
popolnoma dostopna; ker bi morali biti pri 
uvajanju digitalne infrastrukture v 
ospredju raziskave in razvoj, znanja in 
spretnosti ter pravični tržni in regulativni 
okviri;

Or. en

Predlog spremembe 56
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, 
Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker so za Evropsko unijo še vedno 
značilni t. i. manjkajoči podjetniki, kot so 
mladi, ženske, migranti in starejši, katerih 
podjetniški potencial še ni povsem razvit; 
ker se lahko z izboljšanjem podjetniške 
kulture slabo zastopanih ali prikrajšanih 
kategorij omogoči, da bodo v celoti 
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prispevale k digitalizaciji in okoljskemu 
prehodu ter se v večji meri vključevale na 
trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 57
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker so inovacije bistvenega 
pomena za mala in srednja podjetja ter 
ključne za konkurenčnost na svetovnem 
trgu; ker imajo mala in srednja podjetja 
velik potencial za vključitev v vrednostno 
verigo inovativnih zelenih tehnologij in 
zato lahko prispevajo k doseganju 
podnebnih in energetskih ciljev EU; ker 
so zelena delovna mesta boljša v 
primerjavi z delovnimi mesti iz drugih 
sektorjev, saj so običajno varnejša, bolje 
plačana ter vključujejo več znanj in 
spretnosti;

Or. en

Predlog spremembe 58
Sandra Pereira, Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Cornelia Ernst, Marisa 
Matias, Manuel Bompard, Marc Botenga

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je številna mala in srednja 
podjetja hudo prizadela nepoštena 
konkurenca multinacionalnih družb, tako 
imenovanih digitalnih platform, ki jim je 
uspelo zaobiti nekatere pravne obveznosti, 
naložene drugim podjetjem, s čimer 
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prispevajo k socialnemu dampingu, 
poklicni deregulaciji in insolventnosti 
številnih podjetij;

Or. pt

Predlog spremembe 59
Paolo Borchia

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je v skladu z Eurobarometrom 
skoraj četrtina malih in srednjih podjetij v 
Evropi prehod na trajnost že začela, 
vendar jih tretjina poroča o tem, da se pri 
prizadevanjih za doseganje učinkovitejše 
rabe virov pri svojih dejavnostih spopada 
z zapletenimi upravnimi postopki;

Or. en

Predlog spremembe 60
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je skoraj četrtina malih in 
srednjih podjetij v Evropi že omogočila 
prehod na bolj trajnostne poslovne 
modele, kar je pozitiven znak glede 
njihove pripravljenosti za uresničitev 
potrebnih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 61
Eleonora Evi, Ignazio Corrao



PE657.190v01-00 30/170 AM\1212400SL.docx

SL

Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker imajo mala in srednja podjetja 
velik potencial za izboljšanje svoje 
energijske učinkovitosti in učinkovitosti 
rabe virov ter za uporabo obnovljivih 
virov energije v zvezi z neizpolnjenim 
povpraševanjem po energiji, kar bi jim 
prineslo gospodarske in okoljske koristi, a 
ta potencial večinoma ostaja neizkoriščen; 
ker bi lahko mala in srednja podjetja s 
svojimi vedenjskimi vzorci rabe energije 
in virov prispevala k hitremu prehodu na 
krožno in podnebno nevtralno 
gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 62
Robert Roos
v imenu skupine ECR
Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je dostop malih in srednjih 
podjetij do varstva intelektualne lastnine v 
več državah članicah zaradi stroškov in 
kompleksnih upravnih postopkov še vedno 
močno otežen;

G. ker finančni stroški in nevšečnosti, 
povezani z zagotavljanjem skladnosti s 
prekomernimi predpisi, obremenjujejo 
podjetja; ker stroški in kompleksni 
upravni postopki mala in srednja podjetja 
še vedno močno ovirajo, na primer na 
področju dostopa do intelektualne 
lastnine; ker lahko pametna deregulacija 
spodbudi ustvarjalnost in inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 63



AM\1212400SL.docx 31/170 PE657.190v01-00

SL

Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je dostop malih in srednjih 
podjetij do varstva intelektualne lastnine v 
več državah članicah zaradi stroškov in 
kompleksnih upravnih postopkov še vedno 
močno otežen;

G. ker je dostop malih in srednjih 
podjetij do varstva intelektualne lastnine, 
pa tudi do možnosti financiranja, 
vključno z možnostmi financiranja v 
okviru evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov (skladov ESI), v več 
državah članicah zaradi stroškov in 
kompleksnih upravnih postopkov še vedno 
močno otežen;

Or. en

Predlog spremembe 64
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je dostop malih in srednjih 
podjetij do varstva intelektualne lastnine v 
več državah članicah zaradi stroškov in 
kompleksnih upravnih postopkov še vedno 
močno otežen;

G. ker stroški in kompleksni upravni 
postopki, tveganje agresivnih patentnih 
sporov ter dostop do financiranja, znanj, 
spretnosti in informacij mala in srednja 
podjetja v več državah članicah še vedno 
močno ovirajo, modeli, ki temeljijo na 
odprtih virih in odprtih podatkih, pa 
predstavljajo primere dobre prakse za 
prihodnji razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 65
Robert Roos
v imenu skupine ECR
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Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker se inovacije ne začnejo s 
predpisi, temveč podjetniki, ki zamisli 
združujejo s financiranjem; ker bi morali 
predpisi urejati specifična vprašanja, kot 
sta varnost in onesnaževanje;

Or. en

Predlog spremembe 66
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker bosta digitalizacija in uvajanje 
inovativnih rešitev ključnega pomena pri 
prispevanju malih in srednjih podjetij k 
uspehu evropskega zelenega dogovora;

Or. en

Predlog spremembe 67
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker so inovacije v malih in 
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srednjih podjetjih pogosto rezultat 
sodelovanja, pri katerem se podjetja 
povezujejo ter si izmenjujejo znanje in 
informacije s partnerji v okviru širših 
inovacijskih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 68
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Claudia 
Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș 
Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, 
Martin Hojsík

Predlog resolucije
Uvodna izjava G c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gc. ker so malim in srednjim 
podjetjem oziroma dejavnostim, v katere 
so ta podjetja navadno vključena, 
nepovratna sredstva običajno dostopnejša 
od davčnih dobropisov;

Or. en

Predlog spremembe 69
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, ki ne izpolnjujejo meril za 
razvrstitev kot mala in srednja podjetja, 
znatno prispevajo k zaposlovanju in rasti, 
zlasti v nekaterih državah članicah, in je 
zanje zato potrebna dodatna in ločena 
opredelitev podjetij s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, ki pa ne sme posegati v 
opredelitev malih in srednjih podjetij, da 
bi lahko podjetja s srednje veliko tržno 

črtano
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kapitalizacijo z 250 do 499 zaposlenimi 
prejela večjo podporo in da bi jih lahko 
bolje promovirali;

Or. en

Predlog spremembe 70
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Robert Hajšel

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, ki ne izpolnjujejo meril za 
razvrstitev kot mala in srednja podjetja, 
znatno prispevajo k zaposlovanju in rasti, 
zlasti v nekaterih državah članicah, in je 
zanje zato potrebna dodatna in ločena 
opredelitev podjetij s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, ki pa ne sme posegati v 
opredelitev malih in srednjih podjetij, da 
bi lahko podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo z 250 do 499 zaposlenimi 
prejela večjo podporo in da bi jih lahko 
bolje promovirali;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 71
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, ki ne izpolnjujejo meril za 
razvrstitev kot mala in srednja podjetja, 
znatno prispevajo k zaposlovanju in rasti, 
zlasti v nekaterih državah članicah, in je 
zanje zato potrebna dodatna in ločena 

črtano
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opredelitev podjetij s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, ki pa ne sme posegati v 
opredelitev malih in srednjih podjetij, da 
bi lahko podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo z 250 do 499 zaposlenimi 
prejela večjo podporo in da bi jih lahko 
bolje promovirali;

Or. en

Predlog spremembe 72
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, ki ne izpolnjujejo meril za 
razvrstitev kot mala in srednja podjetja, 
znatno prispevajo k zaposlovanju in rasti, 
zlasti v nekaterih državah članicah, in je 
zanje zato potrebna dodatna in ločena 
opredelitev podjetij s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, ki pa ne sme posegati v 
opredelitev malih in srednjih podjetij, da bi 
lahko podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo z 250 do 499 zaposlenimi 
prejela večjo podporo in da bi jih lahko 
bolje promovirali;

H. ker se na opredelitev malih in 
srednjih podjetij EU sklicuje več kot 
100 pravnih aktov EU, ki urejajo širok 
nabor politik EU;

Or. en

Predlog spremembe 73
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe
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H. ker podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, ki ne izpolnjujejo meril za 
razvrstitev kot mala in srednja podjetja, 
znatno prispevajo k zaposlovanju in rasti, 
zlasti v nekaterih državah članicah, in je 
zanje zato potrebna dodatna in ločena 
opredelitev podjetij s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, ki pa ne sme posegati v 
opredelitev malih in srednjih podjetij, da bi 
lahko podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo z 250 do 499 zaposlenimi 
prejela večjo podporo in da bi jih lahko 
bolje promovirali;

H. ker podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, ki ne izpolnjujejo meril za 
razvrstitev kot mala in srednja podjetja, 
znatno prispevajo k zaposlovanju in rasti, 
zlasti v nekaterih državah članicah, in je 
zanje zato potrebna dodatna in ločena 
opredelitev podjetij s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, ki pa ne sme posegati v 
opredelitev malih in srednjih podjetij, da bi 
lahko podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo z 250 do 499 zaposlenimi 
prejela večjo podporo in da bi jih lahko 
bolje promovirali; ker se opredelitev malih 
in srednjih podjetij EU ne bi smela 
spremeniti, sredstva, namenjena malim in 
srednjim podjetjem, pa ne zmanjšati;

Or. en

Predlog spremembe 74
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, ki ne izpolnjujejo meril za 
razvrstitev kot mala in srednja podjetja, 
znatno prispevajo k zaposlovanju in rasti, 
zlasti v nekaterih državah članicah, in je 
zanje zato potrebna dodatna in ločena 
opredelitev podjetij s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, ki pa ne sme posegati v 
opredelitev malih in srednjih podjetij, da 
bi lahko podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo z 250 do 499 zaposlenimi 
prejela večjo podporo in da bi jih lahko 
bolje promovirali;

H. ker podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, ki ne izpolnjujejo meril za 
razvrstitev kot mala in srednja podjetja, 
znatno prispevajo k zaposlovanju in rasti, 
zlasti v nekaterih državah članicah, in je 
zato ustrezno, da se uvede ločena vmesna 
kategorija podjetij z 250 do 499 
zaposlenimi; ker morebitna nova 
kategorija ne sme biti del opredelitve 
malih in srednjih podjetij ali okrniti njene 
učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 75
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Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker je Komisija v svoji strategiji za 
mala in srednja podjetja potrdila 
veljavnost obstoječe opredelitve malih in 
srednjih podjetij; ker bo nadalje proučila 
posebna vprašanja, izpostavljena v 
najnovejšem javnem posvetovanju, kot so 
kompleksne lastniške strukture ali možni 
„učinki ujetosti“; ker Komisija še ni 
izpolnila zahteve Sodišča glede pojasnitve 
meril neodvisnosti/avtonomije iz sodbe z 
dne 15. septembra 2016;

Or. en

Predlog spremembe 76
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker mikropodjetja predstavljajo 
pomemben delež evropskih malih in 
srednjih podjetij ter imajo pri dostopu do 
finančnih sredstev in popolnih informacij 
o priložnostih na evropski in nacionalni 
ravni pogosto težave, pri čemer je ta 
podjetja kriza zaradi covida-19 prav tako 
močno prizadela in jim je treba brez 
poseganja v obstoječo opredelitev malih in 
srednjih podjetij zagotoviti več pomoči in 
boljšo promocijo;

Or. en
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Predlog spremembe 77
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Uvodna izjava H b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Hb. ker ima javna uprava tako na 
evropski kot na nacionalni ravni ključno 
vlogo pri poenostavljanju poslovanja, 
spodbujanju naložb, namenjenih 
izboljšanju gospodarske konkurenčnosti, 
in varovanju najvišjih standardov 
preglednosti ter zdravja in varnosti 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 78
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Uvodna izjava H c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Hc. ker je enotna valuta pripomogla k 
izboljšanju enotnega trga in zato koristi 
številnim evropskim malim in srednjim 
podjetjem;

Or. en

Predlog spremembe 79
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. pozdravlja strategijo za mala in 
srednja podjetja in se strinja s Komisijo, 
da so mala in srednja podjetja bistvena za 
evropsko gospodarstvo in osrednjega 
pomena za zeleni in digitalni prehod EU v 
skladu s Pariškim sporazumom ter cilji iz 
evropskega zelenega dogovora in evropske 
digitalne strategije; poziva k sprejetju 
akcijskega načrta z jasnimi cilji, mejniki 
in roki ter rednemu spremljanju, 
poročanju in ocenjevanju;

Or. en

Predlog spremembe 80
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. pozdravlja novo strategijo EU za 
mala in srednja podjetja; ponovno 
poudarja, da so mala, srednja in zagonska 
podjetja pomembna za konkurenčnost, 
uspešnost in tehnološko suverenost 
Evrope ter da imajo ključno vlogo pri 
zagotavljanju uspešnega ekološkega in 
trajnostno digitalnega prehoda;

Or. en

Predlog spremembe 81
Robert Roos
v imenu skupine ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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-1. poziva Komisijo, naj predstavi 
posodobljeno različico svojega sporočila o 
novi strategiji za mala in srednja podjetja 
ter naj vanjo vključi tudi vidike, 
izpostavljene v tej resoluciji;

Or. en

Predlog spremembe 82
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj 
sprejmejo časovni načrt s cilji, s katerim 
bi lahko število predpisov hitro zmanjšali 
vsaj za 30 %;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 83
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Markus Pieper, 
Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj 
sprejmejo časovni načrt s cilji, s katerim bi 
lahko število predpisov hitro zmanjšali vsaj 
za 30 %;

1. pozdravlja zavezo Komisije, da bo 
kot prvi korak za obvladovanje števila 
novih predpisov uvedla načelo „za enega 
sprejetega se eden odpravi“, a opozarja, 
da to zgolj ohranja sedanje stanje in da je 
premalo ambiciozen ukrep; poziva 
Komisijo, naj vedno uporablja načelo 
sorazmernosti; poziva države članice, naj 
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sprejmejo časovni načrt s cilji, s katerim bi 
lahko število predpisov hitro zmanjšali vsaj 
za 30 %, da bi se zmanjšali stroški 
zagotavljanja skladnosti in skrajšali 
upravni postopki za mala in srednja 
podjetja na evropski in nacionalni ravni, 
kar je pomemben predpogoj za okrevanje 
gospodarstva, inovacije in konkurenčnost 
podjetij EU;

Or. en

Predlog spremembe 84
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj 
sprejmejo časovni načrt s cilji, s katerim bi 
lahko število predpisov hitro zmanjšali 
vsaj za 30 %;

1. priznava, da lahko preveliko 
število standardov in predpisov oslabi 
prizadevanja malih in srednjih podjetij, 
saj nimajo ustreznih virov za soočanje s 
kompleksnimi birokratskimi zahtevami; 
meni, da mora strategija za poenostavitev 
vključevati jasno in učinkovito 
upravljanje in da je treba vanjo dejavno 
vključiti proizvodne kategorije z namenom 
opredelitve težav, prednostnih nalog in 
rešitev; poziva države članice, naj 
sprejmejo časovni načrt s cilji in 
strategijami za zmanjšanje nepotrebnih 
bremen za mala in srednja podjetja in 
zagotovitev učinkovitega prenosa 
zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 85
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Valérie Hayer, Nicola Beer
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj 
sprejmejo časovni načrt s cilji, s katerim bi 
lahko število predpisov hitro zmanjšali 
vsaj za 30 %;

1. poziva k oživitvi izvajanja pobude 
„Small Business Act“ (SBA), v okviru 
katere bi morale Komisija in države 
članice sprejeti konkreten časovni načrt z 
jasnimi roki in cilji, s katerim bi lahko 
dosegli stalen napredek v skladu z 
10 načeli SBA; poudarja, da je treba 
načelo „najprej pomisli na male“ 
dosledno uporabljati, in poziva Komisijo, 
naj rezultate testa za mala in srednja 
podjetja vključi v vse ocene učinka, ki 
podpirajo njene predloge;

Or. en

Predlog spremembe 86
Robert Roos
v imenu skupine ECR
Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj 
sprejmejo časovni načrt s cilji, s katerim bi 
lahko število predpisov hitro zmanjšali vsaj 
za 30 %;

1. poudarja pomen zmanjšanja 
zakonodajnega bremena za mala in 
srednja podjetja; poziva Komisijo, naj 
oblikuje agendo o pametni deregulaciji, ki 
bi jo vodil komisar za notranji trg, da bi 
zmanjšali obstoječe upravno breme in 
sprožili kulturne spremembe v različnih 
generalnih direktoratih; poziva države 
članice in Komisijo, naj sprejmejo skupen 
časovni načrt z jasnimi cilji in specifičnimi 
pristojnostmi, s katerim bi lahko število 
predpisov hitro zmanjšali vsaj za 30 %;

Or. en
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Predlog spremembe 87
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj 
sprejmejo časovni načrt s cilji, s katerim 
bi lahko število predpisov hitro zmanjšali 
vsaj za 30 %;

1. poziva Komisijo in države članice, 
naj pri pripravi politik in zakonodaje na 
vseh ravneh sistematično, celovito in 
dosledno uporabljajo načelo „najprej 
pomisli na male“; poudarja, da je 
upoštevanje potreb in vprašanj malih in 
srednjih podjetij v zgodnji fazi postopka 
učinkovitejše in uspešnejše od 
naknadnega določanja izvzetij ali izjem;

Or. en

Predlog spremembe 88
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj 
sprejmejo časovni načrt s cilji, s katerim bi 
lahko število predpisov hitro zmanjšali vsaj 
za 30 %;

1. poziva države članice, naj 
sprejmejo časovni načrt s cilji, s katerim bi 
lahko število predpisov hitro zmanjšali vsaj 
za 30 %; meni, da je za izboljšanje 
poslovnega ozračja v EU pomembno 
poenostaviti predpise za podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 89
Paolo Borchia

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj 
sprejmejo časovni načrt s cilji, s katerim bi 
lahko število predpisov hitro zmanjšali vsaj 
za 30 %;

1. poziva države članice, naj 
sprejmejo časovni načrt s cilji, s katerim bi 
lahko število predpisov hitro zmanjšali vsaj 
za 30 %; poziva države članice, naj 
zagotovijo uporabo načela „najprej 
pomisli na male“ in preprečijo čezmerno 
prenašanje zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 90
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj 
sprejmejo časovni načrt s cilji, s katerim bi 
lahko število predpisov hitro zmanjšali vsaj 
za 30 %;

1. poziva države članice in Evropsko 
komisijo, naj sprejmejo časovni načrt s 
cilji, s katerim bi lahko število predpisov 
hitro zmanjšali vsaj za 30 %;

Or. en

Predlog spremembe 91
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo in države članice, 
naj sprejmejo časovni načrt s cilji, s 
katerim bi čim bolj zmanjšale upravno in 
regulativno breme za mala in srednja 
podjetja, povezano s politikami in 
predpisi, pri tem pa še naprej zagotavljajo 
visoke ravni okoljskih in socialnih 
standardov; v zvezi s tem poziva k 
boljšemu usklajevanju predpisov, pametni 
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digitalizaciji, večji prijaznosti do 
uporabnikov, bolj poenostavljenim 
postopkom ter zagotovitvi večje varnosti in 
zasebnosti podatkov; poziva tudi k večji in 
bolj ciljno usmerjeni javni tehnični in 
upravni podpori ter usposabljanju malih 
in srednjih podjetij, ki bi olajšalo popolno 
in pravilno uporabo predpisov EU in 
nacionalnih predpisov;

Or. en

Predlog spremembe 92
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poziva Evropsko komisijo, naj 
sprejme časovni načrt, v katerem bi 
opredelila področja, na katerih je treba 
zmanjšati upravno obremenitev malih in 
srednjih podjetij, in nadaljnje ukrepe, ter 
zagotovi izmenjavo dobrih praks na tem 
področju, da bi se državam članicam 
zagotovila podpora pri sprejemanju 
konkretnih ukrepov za zmanjšanje 
bremena regulativnega okvira za mala in 
srednja podjetja; poudarja, da je treba z 
namenom spremljanja učinkovitosti 
krajšanja upravnih postopkov te ukrepe 
tudi naknadno oceniti s stališča malih in 
srednjih podjetij ter ob spoštovanju pravic 
delavcev in okoljskih standardov;

Or. en

Predlog spremembe 93
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
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Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. pozdravlja dejstvo, da Komisija v 
strategiji za mala in srednja podjetja 
obravnava poenostavitev kot enega od 
treh temeljev sodelovanja EU z malimi in 
srednjimi podjetji; meni, da je skrajšanje 
upravnih postopkov pomemben predpogoj 
za okrevanje gospodarstva, inovacije in 
prehod na, med drugim, podnebno 
ozaveščeno proizvodnjo ter konkurenčnost 
podjetij EU;

Or. en

Predlog spremembe 94
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, 
Pernille Weiss, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, 
Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. meni, da je treba okrepiti načelo, v 
skladu s katerim ima EU veliko vlogo pri 
velikih vprašanjih in majhno pri manjših 
vprašanjih, ter poziva k sprejetju nove 
medinstitucionalne zaveze glede 
zmanjšanja upravnega bremena; poziva 
Komisijo, naj načelo „najprej pomisli na 
male“ uporabi na vseh ustreznih 
področjih politike, da bi se oblikovala 
zakonodaja, ki bi spodbujala rast in razvoj 
malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 95
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Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. pozdravlja dejstvo, da namerava 
Komisija imenovati odposlanca EU za 
mala in srednja podjetja, ki bo zagotavljal, 
da bodo vprašanja, povezana z malimi in 
srednjimi podjetji, bolj prepoznavna; 
poziva Komisijo, naj se opre na obstoječi 
postopek pregleda uspešnosti malih in 
srednjih podjetij in naj se udeleži letne 
razprave o stanju malih in srednjih 
podjetij v Uniji v okviru plenarnega 
zasedanja Evropskega parlamenta;

Or. en

Predlog spremembe 96
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. ponovno poudarja, da 
poenostavitev postopkov in digitalizacija 
zahtevata tudi sodobno, odzivno, digitalno 
in manj birokratsko javno upravo ter 
poenostavitev in racionalizacijo predpisov 
s temeljito in horizontalno uporabo načel 
„najprej pomisli na male“ in „samo 
enkrat“;

Or. en

Predlog spremembe 97
Tomas Tobé
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Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, države članice in 
lokalne organe, naj v okviru svojih 
političnih programov prednostno 
obravnavajo poslovno ozračje in 
konkurenčnost; vse te akterje spodbuja k 
izvedbi strukturnih reform za povečanje 
gospodarske rasti v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 98
Sandra Pereira, Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Cornelia Ernst, Marisa 
Matias, Manuel Bompard, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja pomen državnih 
intervencij za podporo malim in srednjim 
podjetjem v težavah in meni, da bi takšna 
podpora lahko zagotovila ohranitev 
delovnih mest, zaščito prihrankov in 
spoštovanje pravic delavcev;

Or. pt

Predlog spremembe 99
Paolo Borchia

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. meni, da so razlike v 
produktivnosti med državami članicami 
eden od glavnih vzrokov za izkrivljanje 
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konkurence na notranjem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 100
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. meni, da zelena preobrazba malim 
in srednjim podjetjem ponuja velike 
poslovne priložnosti, a se podjetja soočajo 
z omejitvami, ki so povezana z velikostjo 
in viri ter jim preprečujejo, da bi te 
priložnosti v celoti izkoristila; poziva 
Komisijo in države članice, naj malim in 
srednjim podjetjem zagotovijo prilagojeno 
podporo in zakonodajo, ki bosta 
upoštevali njihove potrebe in izzive, ter 
zagotavljajo jasne informacije in 
ozaveščajo glede ugodnosti, ki jih 
prinašajo zelene odločitve, prakse in 
poslovni modeli;

Or. en

Predlog spremembe 101
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. poziva Komisijo, naj zagotovi 
povsem uravnoteženo zastopanost velikih 
in malih podjetij v vseh ustreznih organih 
in odborih, povezanih z oblikovanjem 
politik EU, in sicer najprej v Odboru za 
regulativni nadzor; meni, da je en sam 
predstavnik celotnega sektorja malih in 
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srednjih podjetij v Odboru za regulativni 
nadzor zaradi velike raznolikosti malih in 
srednjih podjetij v Evropi nezadosten;

Or. en

Predlog spremembe 102
Tomas Tobé

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. pozdravlja zavezo Komisije, da bo 
kot prvi korak za obvladovanje števila 
novih predpisov uvedla načelo „za enega 
sprejetega se eden odpravi“, a opozarja, 
da to zgolj ohranja sedanje stanje in da je 
premalo ambiciozen ukrep;

Or. en

Predlog spremembe 103
Sandra Pereira, Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Cornelia Ernst, Marisa 
Matias, Manuel Bompard, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. poudarja, da je treba podporo 
malim in srednjim podjetjem povečati na 
ravni EU z odpravo velikanskih 
neenakosti, ki so posledica različnih 
stopenj državne podpore;

Or. pt

Predlog spremembe 104
Sandra Pereira, Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Cornelia Ernst, Marisa 
Matias, Manuel Bompard, Marc Botenga
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Predlog resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1c. meni, da bi bilo treba za cilje EU 
na področju trajnost in digitalizacije 
nameniti dovolj finančnih in drugih 
sredstev, s katerimi bi države članice 
spodbujale prehod malih in srednjih 
podjetij na tem področju, kar je še posebej 
pomembno za najmanj razvite države in 
regije v okviru kohezijske politike; 
poudarja, da ti cilji ne smejo biti 
protislovni, temveč morajo prav nasprotno 
spremljati ukrepe za ohranitev 
zaposlenosti s pravicami ter izboljšati 
pogoje dela v različnih sektorjih 
dejavnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 105
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1c. meni, da je zelo pomembno, da se 
Komisija osredotoči na okrepitev 
enotnega trga z namenom olajšanja 
dostopa malim in srednjim podjetjem do 
trga in čezmejnega poslovanja ter 
diverzifikacije in okrepitve kratkih in 
trajnostnih dobavnih verig; poziva 
Komisijo, naj s strogimi izvršilnimi ukrepi 
zagotovi, da bo enotni trg koristil vsem 
podjetjem in potrošnikom; poziva 
Komisijo, naj pri tem posebno pozornost 
nameni boju proti nepoštenim tržnim 
praksam in boljši zaščiti malih in srednjih 
podjetij;
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Or. en

Predlog spremembe 106
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1c. priznava, da so številna mala in 
srednja podjetja sicer pripravljena vlagati 
v energijsko učinkovite, krožne in okolju 
prijazne procese, a jim to preprečujejo 
precejšnje ovire, zlasti finančne; poziva 
Komisijo in države članice, naj te ovire 
odpravijo z oblikovanjem ustreznega 
regulativnega okvira ter shem tehnične in 
finančne podpore za uspešno in hitro 
uvajanje zelenih praks, procesov in 
storitev;

Or. en

Predlog spremembe 107
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1d. spodbuja države članice, naj 
enotni digitalni portal izvajajo na način, 
ki bo prijazen do malih in srednjih 
podjetij, in naj pri tem tesno sodelujejo z 
regionalnimi in lokalnimi organi ter 
omogočijo uporabnikom prijazen digitalni 
dostop do informacij, postopkov, pomoči 
in storitev, povezanih s čezmejnim 
opravljanjem dejavnosti, vključno s 
svetovanjem o javnih naročilih in virih 
financiranja;



AM\1212400SL.docx 53/170 PE657.190v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 108
Sandra Pereira, Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Cornelia Ernst, Marisa 
Matias, Manuel Bompard, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 1 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1d. izraža zaskrbljenost zaradi težav, s 
katerimi se pri dostopu do sredstev EIB 
sooča večina malih in srednjih podjetij, 
zlasti tistih z omejeno kapitalizacijo, in 
poziva k uskladitvi pogojev za dostop z 
dejanskimi razmerami, s katerimi se 
srečujejo mala in srednja podjetja v 
državah članicah;

Or. pt

Predlog spremembe 109
Sandra Pereira, Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Cornelia Ernst, Marisa 
Matias, Manuel Bompard, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 1 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1e. meni, da strategija EU za mala in 
srednja podjetja ne bi smela biti omejena 
na spodbude za njihovo sodelovanje v 
okviru pomembnih projektov skupnega 
evropskega interesa, temveč bi morala 
ceniti in spodbujati tudi druge načine 
vključevanja malih in srednjih podjetij v 
ustrezne projekte na lokalni, regionalni in 
nacionalni ravni z namenom krepitve 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije v EU;

Or. pt
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Predlog spremembe 110
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1e. vztraja, da bi morala trajnost ostati 
v središču politik in programov EU ter da 
bi bilo treba zagotoviti ukrepe, s pomočjo 
katerih bi lahko vsa mala in srednja 
podjetja prednosti zelenega prehoda v 
celoti izkoristila;

Or. en

Predlog spremembe 111
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1f. ponovno poziva Komisijo, naj 
obravnava največje ovire, ki malim in 
srednjim podjetjem preprečujejo, da bi na 
trg EU dala trajnostne krožne proizvode 
in storitve; poziva k sprejetju ukrepov za 
izboljšanje ozaveščenosti potrošnikov in 
okrepitev preglednosti v zvezi z okoljskimi 
in družbenimi vplivi proizvodov in storitev 
v celotni dobavni verigi ter povečanje 
javnega in zasebnega povpraševanja po 
okoljsko trajnostnih proizvodih in 
storitvah; poziva k izboljšanju dostopa 
malih in srednjih podjetij do financiranja, 
povezanega z okoljsko trajnostjo; poziva k 
spodbujanju odprtih in sodelovalnih mrež, 
storitev povezovanja ponudbe in 
povpraševanja in izmenjave dobrih praks, 
cenovnim spodbudam ter razvoju metrik 
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in kazalnikov v zvezi s prehodom na 
zeleno in krožno gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 112
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da bodo imela mala in 
srednja podjetja boljši dostop do svetovnih 
trgov le, če jim bo to omogočalo 
strukturirano in predvidljivo okolje; v 
zvezi s tem opozarja na vlogo, ki jo imajo 
gospodarske zbornice v tujini; opozarja, da 
bi utegnila biti manjša in mikropodjetja 
brez ustrezne podpore izključena s 
svetovnih trgov;

2. opozarja, da bodo imela mala in 
srednja podjetja boljši dostop do enotnega 
trga in svetovnih trgov le, če jim bosta 
zagotovljena predvidljiv regulativni okvir 
in podpora v obliki strukturiranih mrež, 
zanesljivih virov informacij in dostopa do 
naložbenih priložnosti; v zvezi s tem 
opozarja na vlogo, ki jo imajo gospodarske 
zbornice v državah članicah in na 
mednarodni ravni; opozarja na priložnost 
okrepitve sodelovanja med mrežo 
odposlancev za mala in srednja podjetja 
ter nacionalnimi in lokalnimi 
organizacijami, ki zastopajo mala in 
srednja podjetja; opozarja, da bi utegnila 
biti manjša in mikropodjetja brez ustrezne 
podpore in spremljevalnih ukrepov na 
podlagi trgovinske politike EU, izključena 
s svetovnih trgov;

Or. en

Predlog spremembe 113
Robert Roos
v imenu skupine ECR
Jessica Stegrud

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da bodo imela mala in 
srednja podjetja boljši dostop do svetovnih 
trgov le, če jim bo to omogočalo 
strukturirano in predvidljivo okolje; v 
zvezi s tem opozarja na vlogo, ki jo imajo 
gospodarske zbornice v tujini; opozarja, da 
bi utegnila biti manjša in mikropodjetja 
brez ustrezne podpore izključena s 
svetovnih trgov;

2. opozarja, da želijo nekatera mala in 
srednja podjetja doseči svetovne trge; v 
zvezi s tem opozarja na vlogo, ki jo imajo 
gospodarske zbornice v tujini;

Or. en

Predlog spremembe 114
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da bodo imela mala in 
srednja podjetja boljši dostop do svetovnih 
trgov le, če jim bo to omogočalo 
strukturirano in predvidljivo okolje; v 
zvezi s tem opozarja na vlogo, ki jo imajo 
gospodarske zbornice v tujini; opozarja, da 
bi utegnila biti manjša in mikropodjetja 
brez ustrezne podpore izključena s 
svetovnih trgov;

2. opozarja, da bodo imela mala in 
srednja podjetja boljši dostop do svetovnih 
trgov le ob podpori strukturiranega in 
predvidljivega omogočitvenega okvira; v 
zvezi s tem opozarja na vlogo, ki jo imajo 
delegacije EU in gospodarske zbornice v 
tujini, izmenjava dobrih praks s 
trgovinskimi partnerji in zagotavljanje 
ustreznih informacij; opozarja, da bi 
utegnila biti manjša in mikropodjetja brez 
ustrezne podpore izključena s svetovnih 
trgov;

Or. en

Predlog spremembe 115
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
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Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da bodo imela mala in 
srednja podjetja boljši dostop do svetovnih 
trgov le, če jim bo to omogočalo 
strukturirano in predvidljivo okolje; v zvezi 
s tem opozarja na vlogo, ki jo imajo 
gospodarske zbornice v tujini; opozarja, da 
bi utegnila biti manjša in mikropodjetja 
brez ustrezne podpore izključena s 
svetovnih trgov;

2. opozarja, da bodo mala in srednja 
podjetja bolj konkurenčna in imela boljši 
dostop do svetovnih trgov le, če jim bo to 
omogočalo strukturirano in predvidljivo 
okolje tako na lokalni kot na mednarodni 
ravni; v zvezi s tem opozarja na vlogo 
gospodarskih zbornic, ki delujejo na 
lokalni ravni in v tujini; opozarja, da bi 
utegnila biti manjša in mikropodjetja brez 
ustrezne podpore izključena s svetovnih 
trgov;

Or. en

Predlog spremembe 116
Clara Ponsatí Obiols

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da bodo imela mala in 
srednja podjetja boljši dostop do svetovnih 
trgov le, če jim bo to omogočalo 
strukturirano in predvidljivo okolje; v zvezi 
s tem opozarja na vlogo, ki jo imajo 
gospodarske zbornice v tujini; opozarja, da 
bi utegnila biti manjša in mikropodjetja 
brez ustrezne podpore izključena s 
svetovnih trgov;

2. opozarja, da bodo imela mala in 
srednja podjetja boljši dostop do svetovnih 
trgov le, če jim bo to omogočalo 
strukturirano in predvidljivo okolje, ki bo 
zajemalo vse ravni od lokalne do globalne, 
in če se bodo upoštevala mnenja regij; v 
zvezi s tem opozarja na vlogo, ki jo imajo 
gospodarske zbornice v tujini; opozarja, da 
bi utegnila biti manjša in mikropodjetja 
brez ustrezne podpore izključena s 
svetovnih trgov;

Or. en

Predlog spremembe 117
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da bodo imela mala in 
srednja podjetja boljši dostop do svetovnih 
trgov le, če jim bo to omogočalo 
strukturirano in predvidljivo okolje; v zvezi 
s tem opozarja na vlogo, ki jo imajo 
gospodarske zbornice v tujini; opozarja, 
da bi utegnila biti manjša in mikropodjetja 
brez ustrezne podpore izključena s 
svetovnih trgov;

2. opozarja, da bodo imela mala in 
srednja podjetja boljši dostop do svetovnih 
trgov le, če jim bo to omogočalo 
strukturirano in predvidljivo okolje; 
opozarja, da bi utegnila biti manjša in 
mikropodjetja brez ustrezne podpore 
izključena s svetovnih trgov;

Or. en

Predlog spremembe 118
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da bodo imela mala in 
srednja podjetja boljši dostop do svetovnih 
trgov le, če jim bo to omogočalo 
strukturirano in predvidljivo okolje; v zvezi 
s tem opozarja na vlogo, ki jo imajo 
gospodarske zbornice v tujini; opozarja, da 
bi utegnila biti manjša in mikropodjetja 
brez ustrezne podpore izključena s 
svetovnih trgov;

2. opozarja, da bodo imela mala in 
srednja podjetja boljši dostop do svetovnih 
trgov le, če jim bo to omogočalo 
strukturirano in predvidljivo okolje; v zvezi 
s tem opozarja na vlogo, ki jo imajo 
gospodarske zbornice in podobne 
institucije v tujini; opozarja, da bi utegnila 
biti manjša in mikropodjetja brez ustrezne 
podpore izključena s svetovnih trgov;

Or. en

Predlog spremembe 119
Paolo Borchia

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. opozarja, da bodo imela mala in 
srednja podjetja boljši dostop do svetovnih 

2. opozarja, da bodo imela mala in 
srednja podjetja boljši dostop do svetovnih 
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trgov le, če jim bo to omogočalo 
strukturirano in predvidljivo okolje; v zvezi 
s tem opozarja na vlogo, ki jo imajo 
gospodarske zbornice v tujini; opozarja, da 
bi utegnila biti manjša in mikropodjetja 
brez ustrezne podpore izključena s 
svetovnih trgov;

trgov le, če jim bo to omogočalo 
strukturirano in predvidljivo okolje; v zvezi 
s tem opozarja na vlogo, ki jo imajo 
organizacije malih in srednjih podjetij ter 
gospodarske zbornice v tujini; opozarja, da 
bi utegnila biti manjša in mikropodjetja 
brez ustrezne podpore izključena s 
svetovnih trgov;

Or. en

Predlog spremembe 120
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da bi morala strategija 
za mala in srednja podjetja temeljiti na 
pristopu, v skladu s katerim je znanje na 
prvem mestu, saj je usposobljena delovna 
sila bistvena za uspeh malih in srednjih 
podjetij ter njihovo uspešno soočanje z 
okoljskim in digitalnim prehodom, pa tudi 
z običajnimi izzivi, s katerimi se ta 
podjetja spopadajo; meni, da bi bilo treba 
prednostno obravnavati sposobnosti, ki jih 
mnogo malih in srednjih podjetij še vedno 
nima, kot so digitalna pismenost, 
poznavanje področja javnih naročil in 
financ ter spretnosti, povezane z 
upravljanjem posojil in dobavnih verig; 
meni, da bi lahko imele trgovinske 
zbornice osrednjo vlogo pri opredelitvi 
vrzeli v znanju in spretnostih na lokalni 
ravni; poziva k razvoju posebnega 
pristopa glede znanj in spretnosti 
mikropodjetij;

Or. en
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Predlog spremembe 121
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. obžaluje, da so ženske v malih in 
srednjih podjetjih še vedno slabo 
zastopane in premalo financirane; poziva 
k pobudam za izobraževanje in 
izpopolnjevanje žensk, da bi te lažje 
ustanavljale in vodile mala in srednja 
podjetja; poziva k povečanju obsega 
finančnih proizvodov, ki so na voljo 
podjetnicam; pozdravlja pobudo Komisije 
za financiranje ob upoštevanju enakosti 
spolov ter poziva k hitremu začetku 
njenega izvajanja in določitvi cilja, v 
skladu s katerim bi bilo v organih 
odločanja o naložbah EIB razmerje med 
spoloma enako; poziva države članice, naj 
v celoti izkoristijo priložnosti financiranja, 
ki jih ponujajo različni programi EU v 
zvezi z izboljšanjem zastopanosti in 
financiranja žensk v malih in srednjih 
podjetjih;

Or. en

Predlog spremembe 122
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. pozdravlja dosedanje rezultate 
uporabe načel boljšega pravnega 
urejanja; ugotavlja, da je treba doseči 
nadaljnji napredek, zlasti na področju 
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poenostavitve in standardizacije obrazcev 
in postopkov, ob dosledni uporabi načel 
„samo enkrat“ in „privzeto digitalno“ 
tako na ravni EU kot na ravni držav 
članic; poudarja, da bi morali rezultati 
testa za mala in srednja podjetja, navedeni 
v oceni učinka prihodnjih predlogov, 
jasno ponazarjati način poenostavitve v 
skladu z načelom „za enega sprejetega se 
eden odpravi“, po možnosti pa celo 
nadaljnje poenostavitve (za enega 
sprejetega se dva odpravita);

Or. en

Predlog spremembe 123
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a.  poudarja, da je treba inovacije, 
razvoj in podjetništvo spodbujati z vsem 
razpoložljivim znanjem; spodbuja 
vključevanje regionalnih razvojnih 
agencij v načrtovanje in izvajanje nove 
strategije za mala in srednja podjetja, da 
bi izkoristili njihovo bližino, znanje in 
izkušnje v zvezi s podporo te proizvodne 
strukture; meni, da je pametna 
specializacija ključni dejavnik za 
spodbujanje sodelovanja med malimi in 
srednjimi podjetji ter ustvarjanje sinergij v 
inovacijskem procesu; poudarja pomen 
učinkovitih mehanizmov za izmenjavo 
dobrih praks na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 124
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
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Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da je glede na trenutne 
prekinitve svetovnih dobavnih verig in še 
bolj zaskrbljujoče prekinitve evropskih 
dobavnih verig zaradi ukrepov, ki 
omejujejo trgovino, vse pomembneje 
zagotoviti, da lahko evropska industrija 
ter mala in srednja podjetja pridobivajo 
vire iz vrste različnih tretjih držav, z 
uskladitvijo tehnične vsebine evropskih in 
mednarodnih standardov; obžaluje, da 
birokratski pristop Komisije trenutno to 
otežuje;

Or. en

Predlog spremembe 125
Robert Roos
v imenu skupine ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. obžaluje, da je zaradi ukrepov 
denarne politike Evropske centralne 
banke in regulativnega okvira dostop do 
posojil zdaj veliko bolj kot s kreditno 
sposobnostjo pogojen z velikostjo podjetij; 
predlaga sprejetje ukrepov za odpravo 
razlik pri dostopu do posojil; poudarja, da 
je v zvezi z bančnim sektorjem potrebna 
poenostavitev zahtev glede skrbnega 
preverjanja strank, da bi lahko mala in 
srednja podjetja lažje dostopala do 
bančnih posojil;

Or. en

Predlog spremembe 126
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Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da je treba izboljšati 
ozaveščenost malih in srednjih podjetij o 
enotnem trgu ter njegovih pravilih in 
orodjih, tudi s poenostavitvijo 
referenčnega okvira in izboljšanjem 
obveščanja o prilagojenih priložnostih;

Or. en

Predlog spremembe 127
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, 
Pernille Weiss, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, 
Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj se zavzame za 
odprto in na pravilih temelječo čezmejno 
trgovino ter izboljša dostop evropskih 
malih in srednjih podjetij do mednarodnih 
trgov;

Or. en

Predlog spremembe 128
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. poudarja, da bodo pobude in 
programi, kot so Evropski svet za 
inovacije, Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo, program InvestEU in 
program za digitalno Evropo, ključni pri 
zagotavljanju podpore malim in srednjim 
podjetjem, ki razvijajo inovativne rešitve 
in prelomne tehnologije ter prispevajo k 
zagotavljanju tehnološkega vodstva in 
prihodnje rasti EU; poziva države članice, 
naj podprejo inovacijske priložnosti za 
mala in srednja podjetja ter povečajo 
sinergije s podobnimi programi EU v 
svojih nacionalnih strategijah na 
področju inovacij; poudarja, da je 
preživetje inovativnih malih in srednjih 
podjetij, specializiranih za tehnologije v 
ospredju, kot so umetna inteligenca, 
masovni podatki, virtualna in razširjena 
resničnost, trajnostni promet, robotika, 
tehnologije razpršene evidence, digitalno 
zdravstvo, 3D-tiskanje, shranjevanje 
energije, inovativna proizvodnja živil in 
recikliranje, odvisno od zunanjih 
prihodkov, zlasti v času recesije;

Or. en

Predlog spremembe 129
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Angelika Winzig, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, Eva Maydell, Pilar del 
Castillo Vera, Sven Schulze, Ivan Štefanec, Henna Virkkunen, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. poziva, naj se okrepijo ukrepi, 
namenjeni odpravljanju neusklajenosti in 
vrzeli pri znanjih in spretnostih, ter naj se 
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malim in srednjim podjetjem zagotovijo 
zanesljive osnovne, digitalne in zelene 
spretnosti, potrebne na hitro 
spreminjajočih se trgih dela; poudarja, da 
je treba mala in srednja podjetja podpreti 
pri krepitvi zmogljivosti za učinkovito 
preobrazbo in izboljšanje usposobljenosti 
delavcev, tudi glede na intenzivnejše 
razmere, ki so posledica krize zaradi 
covida-19, in opozarja na vlogo, ki jo ima 
lahko pri tem program znanj in spretnosti 
Komisije, zlasti pri spodbujanju naložb v 
nadaljnje poklicno usposabljanje in 
programe vajeništva v malih in srednjih 
podjetjih;

Or. en

Predlog spremembe 130
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. izraža zaskrbljenost zaradi novega 
predloga Komisije za harmonizirane 
standarde in njihovo večje vključevanje v 
prostovoljni sistem za oblikovanje 
tehničnih standardov; poudarja, da se s 
tem omejuje sposobnost evropskega 
zakonodajnega okvira za prilagajanje 
tehnološkemu napredku na trgu, kar 
zmanjšuje zmožnost Evrope, da vpliva na 
tehnično vsebino mednarodnih 
standardov, ter posledično spodkopava 
konkurenčnost evropske industrije ter 
malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 131
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. opozarja, da mala in srednja 
podjetja navadno nimajo zadostnih 
finančnih sredstev in človeških virov, da 
bi lahko v postopku oblikovanja politik in 
pravil, ki nanje vplivajo, sodelovala pod 
enakimi pogoji kot drugi deležniki, zlasti 
multinacionalna podjetja; poziva Komisijo 
in države članice, naj torej zagotovijo 
večjo in preglednejšo udeležbo malih in 
srednjih podjetij, da bi zagotovile 
vključujoč in učinkovit postopek 
oblikovanja politik;

Or. en

Predlog spremembe 132
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 2 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2c. meni, da morajo biti načela 
krožnosti v središču posodobitve 
gospodarstva Unije, tako da se prednostno 
obravnavata zmanjšanje njegovih potreb 
po energiji in virih ter preobrazba 
celotnih industrijskih sektorjev, 
proizvodnih procesov, poslovnih modelov, 
vrednostnih verig ter nazadnje proizvodov 
in storitev; poziva Komisijo, naj določi 
sektorske cilje glede učinkovite rabe virov 
in izvaja ukrepe za zagotavljanje podpore, 
spremljanje in nadzor na podlagi 
merljivih in verodostojnih kazalnikov;

Or. en

Predlog spremembe 133
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Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja, da so bili v okviru 
programa za digitalno Evropo uvedeni 
intenzivni programi usposabljanja s 
področja digitalizacije; poudarja, da je 
bistvenega pomena, da se zaposleni v 
malih in srednjih podjetij usposabljajo na 
področjih, kot so blokovne verige, 
kibernetska varnost in umetna inteligenca, 
in tako izboljšajo svoja znanja in 
spretnosti; poziva Komisijo, naj izvede 
naknadno oceno, da preveri, ali je program 
res izpolnil zadane cilje;

3. pozdravlja, da so bili v okviru 
programa za digitalno Evropo uvedeni 
intenzivni programi usposabljanja s 
področja digitalizacije; poudarja, da je 
bistvenega pomena, da se zaposleni v 
malih in srednjih podjetjih usposabljajo na 
področjih, kot so tehnologije razpršene 
evidence, kibernetska varnost in umetna 
inteligenca, in tako izboljšajo svoja znanja 
in spretnosti; poudarja, da bi bilo treba 
pred hitrimi tečaji digitalnih spretnosti 
izvesti subvencionirane programe, ki bi 
lastnikom in vodjem malih in srednjih 
podjetij omogočili, da opredelijo svoje 
potrebe in priložnosti na področju 
digitalizacije; meni, da je treba v okviru 
teh programov zagotoviti povezavo med 
digitalnimi in podnebnimi vidiki, na 
primer z omogočanjem digitalnega 
sledenja in torej zagotavljanjem 
preglednosti vzdolž vrednostnih verig ali 
vzpostavitvijo interneta stvari, ki bi 
pospeševal krožno gospodarstvo in 
podpiral ozaveščanje o potencialnih 
prihrankih energije in virov, vključno s 
prihranki samega informacijskega 
sistema; poziva Komisijo, naj izvede 
naknadno oceno, da preveri, ali je program 
res izpolnil zadane cilje;

Or. en

Predlog spremembe 134
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
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Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja, da so bili v okviru 
programa za digitalno Evropo uvedeni 
intenzivni programi usposabljanja s 
področja digitalizacije; poudarja, da je 
bistvenega pomena, da se zaposleni v 
malih in srednjih podjetij usposabljajo na 
področjih, kot so blokovne verige, 
kibernetska varnost in umetna inteligenca, 
in tako izboljšajo svoja znanja in 
spretnosti; poziva Komisijo, naj izvede 
naknadno oceno, da preveri, ali je 
program res izpolnil zadane cilje;

3. pozdravlja zavezo glede izvajanja 
programa za digitalno Evropo, zlasti 
vzpostavitev mreže evropskih vozlišč za 
digitalne inovacije, ki bodo med drugim 
odpravljala neusklajenosti pri znanjih in 
spretnostih ter spodbujala specializacijo 
na področju digitalnih tehnologij in 
aplikacij z zagotavljanjem podpore pri 
oblikovanju in izvajanju 
visokokakovostnega usposabljanja; 
pozdravlja obljubo Komisije glede uvedbe 
intenzivnega usposabljanja v obliki hitrih 
tečajev digitalnih spretnosti, namenjenih 
usposabljanju zaposlenih v malih in 
srednjih podjetjih1a na področjih, kot so 
umetna inteligenca, kibernetska varnost in 
tehnologije razpršene evidence, na 
podlagi izkušenj, pridobljenih v okviru 
platforme koalicije za digitalne spretnosti 
in znanja ter delovna mesta; poziva 
Komisijo, naj po izvedbi naknadnih ocen 
teh ukrepov prouči svoje ugotovitve, da 
preveri, ali so bili cilji izpolnjeni;

Or. en

Predlog spremembe 135
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja, da so bili v okviru 
programa za digitalno Evropo uvedeni 
intenzivni programi usposabljanja s 
področja digitalizacije; poudarja, da je 
bistvenega pomena, da se zaposleni v 
malih in srednjih podjetij usposabljajo na 
področjih, kot so blokovne verige, 

3. pozdravlja, da so bili v okviru 
programa za digitalno Evropo uvedeni 
intenzivni programi usposabljanja s 
področja digitalizacije; poudarja, da je 
bistvenega pomena, da se zaposleni v 
malih in srednjih podjetij usposabljajo na 
področjih, kot so blokovne verige, 



AM\1212400SL.docx 69/170 PE657.190v01-00

SL

kibernetska varnost in umetna inteligenca, 
in tako izboljšajo svoja znanja in 
spretnosti; poziva Komisijo, naj izvede 
naknadno oceno, da preveri, ali je program 
res izpolnil zadane cilje;

kibernetska varnost in umetna inteligenca, 
in tako izboljšajo svoja znanja in 
spretnosti; poziva Komisijo, naj izvede 
naknadno oceno, da preveri, ali je program 
res izpolnil zadane cilje; se strinja z 
Evropsko komisijo, da bi moralo biti vsaj 
eno vozlišče za digitalne inovacije v vsaki 
državi članici[1] visoko specializirano za 
umetno inteligenco1a;
_________________
1a BELA KNJIGA o umetni inteligenci – 
evropski pristop k odličnosti in zaupanju – 
COM(2020)0065.

Or. en

Predlog spremembe 136
Paolo Borchia

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja, da so bili v okviru 
programa za digitalno Evropo uvedeni 
intenzivni programi usposabljanja s 
področja digitalizacije; poudarja, da je 
bistvenega pomena, da se zaposleni v 
malih in srednjih podjetij usposabljajo na 
področjih, kot so blokovne verige, 
kibernetska varnost in umetna inteligenca, 
in tako izboljšajo svoja znanja in 
spretnosti; poziva Komisijo, naj izvede 
naknadno oceno, da preveri, ali je program 
res izpolnil zadane cilje;

3. pozdravlja, da so bili v okviru 
programa za digitalno Evropo uvedeni 
intenzivni programi usposabljanja s 
področja digitalizacije; poudarja, da je 
bistvenega pomena, da se podjetniki in 
njihovi zaposleni v malih in srednjih 
podjetjih usposabljajo na področjih, kot so 
blokovne verige, kibernetska varnost in 
umetna inteligenca, in tako izboljšajo svoja 
znanja in spretnosti; poziva Komisijo, naj 
izvede naknadno oceno, da preveri, ali je 
program res izpolnil zadane cilje in ali 
zagotavlja programe usposabljanja in 
spremljevalne ukrepe, namenjene mikro, 
malim in srednjim podjetjem;

Or. en

Predlog spremembe 137
Clara Ponsatí Obiols
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja, da so bili v okviru 
programa za digitalno Evropo uvedeni 
intenzivni programi usposabljanja s 
področja digitalizacije; poudarja, da je 
bistvenega pomena, da se zaposleni v 
malih in srednjih podjetij usposabljajo na 
področjih, kot so blokovne verige, 
kibernetska varnost in umetna inteligenca, 
in tako izboljšajo svoja znanja in 
spretnosti; poziva Komisijo, naj izvede 
naknadno oceno, da preveri, ali je program 
res izpolnil zadane cilje;

3. pozdravlja, da so bili v okviru 
programa za digitalno Evropo uvedeni 
intenzivni programi usposabljanja s 
področja digitalizacije; poudarja, da je 
bistvenega pomena, da se zaposleni v 
malih in srednjih podjetjih usposabljajo na 
področjih, kot so blokovne verige, 
kibernetska varnost in umetna inteligenca, 
in tako izboljšajo svoja znanja in 
spretnosti; poziva Komisijo, naj izvede 
naknadno oceno, da preveri, ali je program 
res izpolnil zadane cilje in ali zagotavlja, 
da nobena država članica ali podjetje 
digitalizacije ne izkorišča za 
spodkopavanje temeljnih pravic in 
svoboščin državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 138
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja, da so bili v okviru 
programa za digitalno Evropo uvedeni 
intenzivni programi usposabljanja s 
področja digitalizacije; poudarja, da je 
bistvenega pomena, da se zaposleni v 
malih in srednjih podjetij usposabljajo na 
področjih, kot so blokovne verige, 
kibernetska varnost in umetna inteligenca, 
in tako izboljšajo svoja znanja in 
spretnosti; poziva Komisijo, naj izvede 
naknadno oceno, da preveri, ali je program 
res izpolnil zadane cilje;

3. pozdravlja, da so bili v okviru 
programa za digitalno Evropo uvedeni 
intenzivni programi usposabljanja s 
področja digitalizacije; poudarja, da je 
bistvenega pomena, da se zaposleni v 
malih in srednjih podjetjih usposabljajo na 
področjih, kot so blokovne verige, 
kibernetska varnost in umetna inteligenca, 
in tako izboljšajo svoja znanja in 
spretnosti; poziva Komisijo, naj zagotovi, 
da se bosta v okviru programa za digitalno 
Evropo podpora pri pobudah 
usposabljanja in tehnična pomoč 
zagotavljali mikropodjetjem, in izvede 
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naknadno oceno, da preveri, ali je program 
res izpolnil zadane cilje;

Or. en

Predlog spremembe 139
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja, da so bili v okviru 
programa za digitalno Evropo uvedeni 
intenzivni programi usposabljanja s 
področja digitalizacije; poudarja, da je 
bistvenega pomena, da se zaposleni v 
malih in srednjih podjetij usposabljajo na 
področjih, kot so blokovne verige, 
kibernetska varnost in umetna inteligenca, 
in tako izboljšajo svoja znanja in 
spretnosti; poziva Komisijo, naj izvede 
naknadno oceno, da preveri, ali je program 
res izpolnil zadane cilje;

3. pozdravlja, da so bili v okviru 
programa za digitalno Evropo uvedeni 
intenzivni programi usposabljanja s 
področja digitalizacije; poudarja, da je 
bistvenega pomena, da se zaposleni v 
malih in srednjih podjetjih usposabljajo na 
področjih, kot so blokovne verige, 
kibernetska varnost in umetna inteligenca, 
in tako izboljšajo svoja znanja in 
spretnosti; poziva Komisijo, naj izvede 
naknadno oceno, da preveri, ali je program 
res izpolnil zadane cilje in ali zagotavlja 
programe usposabljanja in spremljevalne 
ukrepe, namenjene mikropodjetjem;

Or. en

Predlog spremembe 140
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Angelika Winzig, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, Eva Maydell, Pilar del 
Castillo Vera, Sven Schulze, Ivan Štefanec, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da je nadgradnja 
vodstvenih znanj in spretnosti tako 
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zaposlenih kot podjetnikov v malih in 
srednjih podjetjih pomemben način za 
izboljšanje njihovih inovacijskih 
zmogljivosti; poudarja, da bi lahko bila 
kombinacija programov usposabljanja 
vodstvenih delavcev in zagotavljanja 
tehnične pomoči pri uporabi IKT in novih 
tehnologij učinkovit način za izboljšanje 
sposobnosti manjših podjetij za 
izkoriščanje internih inovacij, 
razumevanje notranjih trgov, primerjanje 
lastne uspešnosti, vključevanje pravic 
intelektualne lastnine v splošno poslovno 
strategijo ter za izkoriščanje novih 
priložnosti sedanje digitalne preobrazbe v 
malih in srednjih podjetjih;

Or. en

Predlog spremembe 141
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. meni, da bi bilo treba z namenom 
zagotovitve podjetjem prijaznejše javne 
uprave v javnem sektorju in med 
njegovimi zaposlenimi spodbujati orodja 
e-uprave, politike digitalnih inovacij ter 
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 142
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da mala in srednja podjetja 
razvijajo ustrezna znanja in spretnosti za 
uspešen zeleni in digitalni prehod; meni, 
da bi bilo treba posebno pozornost 
nameniti izboljšanju digitalne pismenosti 
delovne sile ter izboljšanju ozaveščenosti 
in pripravljenosti v zvezi z grožnjami, 
povezanimi z informacijskimi in 
komunikacijskimi tehnologijami, kot so 
kibernetski napadi in kršitve varnosti 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 143
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. obžaluje, da je spodbujanje 
enakosti dejavnik, povezan s 
konkurenčnostjo; vztraja, da tako 
imenovani stekleni strop ovira 
konkurenčnost, in sicer tako, da na 
podlagi spola otežuje vključevanje 
razpoložljivih znanj in spretnost v 
proizvodni sistem;

Or. en

Predlog spremembe 144
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, 
Pernille Weiss, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, 
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Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sara Skyttedal, 
Antonio Tajani, Massimiliano Salini

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. ugotavlja, da že dolgo velja, da je 
uskladitev pravic intelektualne lastnine 
pomemben korak pri zagotavljanju 
enotnega trga, in zato poziva Komisijo, 
naj predlagani akcijski načrt za 
intelektualno lastnino obravnava 
prednostno, da bi se oblikoval enotni trg, 
ki bo vključeval tudi avtorsko blago in 
patentirane izume, kar bo prispevalo k 
svetovni konkurenčnosti inovativnih 
malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 145
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva, naj se z inovacijskimi 
politikami in instrumenti EU podpirajo tudi 
mala in srednja podjetja, ki niso dejavna 
na digitalnem področju, zlasti tista v 
tradicionalnih sektorjih, kjer digitalizacija 
ni zelo razširjena;

4. poziva, naj se z vseprisotnimi 
inovacijskimi politikami in instrumenti EU 
poleg malih in srednjih podjetij, ki bi se v 
vsakem primeru ukvarjala z inovacijami, 
v skladu s svojimi potrebami podpirajo 
tudi podjetja, ki zaostajajo, zlasti tista v 
tradicionalnih sektorjih, kjer digitalizacija 
ni zelo razširjena; v zvezi s tem poudarja 
potencial Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo ter njegovih 
skupnosti znanja in inovacij, saj so 
učinkovit način za okrepitev sodelovanja 
med malimi in srednjimi podjetji, 
raziskovalnimi središči in univerzami s 
spodbujanjem lokalnega podjetništva in 
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obravnavanjem najpomembnejših 
družbenih izzivov sodobnega časa; vztraja, 
da je treba program Obzorje Evropa 
obravnavati prednostno in da ga je treba 
ustrezno financirati;

Or. en

Predlog spremembe 146
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva, naj se z inovacijskimi 
politikami in instrumenti EU podpirajo tudi 
mala in srednja podjetja, ki niso dejavna na 
digitalnem področju, zlasti tista v 
tradicionalnih sektorjih, kjer digitalizacija 
ni zelo razširjena;

4. poziva, naj se z inovacijskimi in 
digitalnimi politikami in instrumenti EU 
podpirajo tudi mala in srednja podjetja, ki 
niso dejavna na digitalnem področju, zlasti 
tista v tradicionalnih sektorjih, kjer 
digitalizacija ni zelo razširjena; meni, da bi 
bilo treba z nadaljnjimi ukrepi povečati 
dostop do informacij in uvajanje 
digitalnih tehnologij za profesionalizacijo 
poslovnega upravljanja ter nadaljnje 
proučiti možnosti uporabe računalništva v 
oblaku, umetne inteligence in orodij za 
podatkovno analitiko; obžaluje, da 
številna mala in srednja podjetja nimajo 
dostopa do podatkov, ki jih ustvarjajo; v 
zvezi s tem pozdravlja evropsko strategijo 
za podatke, namenjeno oblikovanju 
pravega podatkovnega trga, na katerem 
bodo lahko mala in srednja podjetja 
enostavno dostopala do podatkov in jih 
enostavno uporabljala;

Or. en

Predlog spremembe 147
Paolo Borchia, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva, naj se z inovacijskimi 
politikami in instrumenti EU podpirajo tudi 
mala in srednja podjetja, ki niso dejavna na 
digitalnem področju, zlasti tista v 
tradicionalnih sektorjih, kjer digitalizacija 
ni zelo razširjena;

4. poziva, naj se z inovacijskimi 
politikami in instrumenti EU podpirajo tudi 
mala in srednja podjetja, ki niso dejavna na 
digitalnem področju, zlasti tista v 
tradicionalnih sektorjih, kot je proizvodnja, 
kjer digitalizacija ni zelo razširjena; 
obžaluje, do so mala in srednja podjetja, 
ki niso dejavna na digitalnem področju, 
vse bolj izključena iz evropskih programov 
financiranja raziskav in inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 148
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva, naj se z inovacijskimi 
politikami in instrumenti EU podpirajo tudi 
mala in srednja podjetja, ki niso dejavna na 
digitalnem področju, zlasti tista v 
tradicionalnih sektorjih, kjer digitalizacija 
ni zelo razširjena;

4. poziva, naj se z inovacijskimi 
politikami in instrumenti EU podpirajo tudi 
mala in srednja podjetja, ki niso dejavna na 
digitalnem področju, zlasti tista v 
tradicionalnih sektorjih, kjer digitalizacija 
ni zelo razširjena ali ni pomemben 
dejavnik v proizvodnih procesih;

Or. en

Predlog spremembe 149
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe
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4. poziva, naj se z inovacijskimi 
politikami in instrumenti EU podpirajo tudi 
mala in srednja podjetja, ki niso dejavna na 
digitalnem področju, zlasti tista v 
tradicionalnih sektorjih, kjer digitalizacija 
ni zelo razširjena;

4. poziva, naj ostanejo inovacijske 
politike in instrumenti EU čim nevtralnejši 
glede na različne sektorje ter naj se z 
njimi podpirajo tudi mala in srednja 
podjetja, ki niso dejavna na digitalnem 
področju, zlasti tista v tradicionalnih 
sektorjih, kjer digitalizacija ni zelo 
razširjena;

Or. en

Predlog spremembe 150
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva, naj se z inovacijskimi 
politikami in instrumenti EU podpirajo tudi 
mala in srednja podjetja, ki niso dejavna 
na digitalnem področju, zlasti tista v 
tradicionalnih sektorjih, kjer digitalizacija 
ni zelo razširjena;

4. poziva, naj se z inovacijskimi 
politikami in namenskimi instrumenti EU 
podpirajo mala in srednja podjetja, zlasti 
mikropodjetja, v vseh proizvodnih 
sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 151
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, 
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva k politikam in 
instrumentom EU, ki podpirajo inovacije 
in digitalizacijo vseh malih in srednjih 
podjetij; meni, da je treba mala in srednja 
podjetja Unije, tudi tradicionalna, nujno 
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digitalizirati; poziva Komisijo in države 
članice, naj med drugim vlagajo v 
podatkovno gospodarstvo, umetno 
inteligenco, pametno proizvodnjo, internet 
stvari in kvantno računalništvo;

Or. en

Predlog spremembe 152
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. opozarja na vlogo poklicnega 
usposabljanja, ki je bistvenega pomena za 
spodbujanje vključevanja diplomantov in 
brezposelnih delavcev na trg dela ter 
zagotavljanje, da lahko mala in srednja 
podjetja računajo na ustrezno usposobljeno 
osebje; spodbuja države članice, naj kar 
najbolje izkoristijo naslednji Evropski 
socialni sklad plus (ESS+) in Evropski 
sklad za regionalni razvoj (ESRR);

5. opozarja na vlogo poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja ter 
vseživljenjskega učenja, vključno s 
preusposabljanjem in izpopolnjevanjem, 
ki so bistvenega pomena za vključevanje 
diplomantov in brezposelnih delavcev ter 
zakonitih migrantov in beguncev na trg 
dela ter zagotavljanje, da lahko mala in 
srednja podjetja računajo na ustrezno 
usposobljeno osebje; spodbuja države 
članice, naj kar najbolje izkoristijo 
naslednji Evropski socialni sklad plus 
(ESS+), Evropski sklad za regionalni 
razvoj (ESRR) in Sklad za pravični 
prehod; poziva Komisijo, naj tesno 
sodeluje z državami članicami pri pripravi 
srednje- in dolgoročnih napovedi glede 
znanj in spretnosti, potrebnih na trgu 
dela, ter pri zagotavljanju, da so znanja in 
spretnosti iskalcev zaposlitve dobro 
usklajena z znanji in spretnostmi, ki jih 
iščejo delodajalci; poziva k okrepljenim 
programom, ki bi ponujali inovativna 
orodja za vseživljenjsko učenje v skladu s 
potrebami in omejitvami delodajalcev in 
zaposlenih v malih in srednjih podjetjih;

Or. en
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Predlog spremembe 153
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. opozarja na vlogo poklicnega 
usposabljanja, ki je bistvenega pomena za 
spodbujanje vključevanja diplomantov in 
brezposelnih delavcev na trg dela ter 
zagotavljanje, da lahko mala in srednja 
podjetja računajo na ustrezno usposobljeno 
osebje; spodbuja države članice, naj kar 
najbolje izkoristijo naslednji Evropski 
socialni sklad plus (ESS+) in Evropski 
sklad za regionalni razvoj (ESRR);

5. opozarja na vlogo poklicnega 
usposabljanja in vseživljenjskega učenja, 
ki sta bistvenega pomena za spodbujanje 
preusposabljanja in izpopolnjevanja 
diplomantov in brezposelnih delavcev z 
namenom njihovega vključevanja na trg 
dela ter zagotavljanje, da lahko mala in 
srednja podjetja računajo na ustrezno 
usposobljeno osebje; spodbuja Komisijo in 
države članice, naj okrepijo sodelovanje, 
da bi kar najbolje izkoristile naslednji 
Evropski socialni sklad plus (ESS+), 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR) in Sklad za pravični prehod v 
skladu s posebnimi potrebami lokalnih 
skupnosti; pozdravlja dejstvo, da bo Sklad 
za pravični prehod med drugim naložbe 
usmerjal v mala in srednja podjetja z 
namenom prispevanja k zmanjšanju 
družbenih neenakosti;

Or. en

Predlog spremembe 154
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. opozarja na vlogo poklicnega 
usposabljanja, ki je bistvenega pomena za 
spodbujanje vključevanja diplomantov in 
brezposelnih delavcev na trg dela ter 
zagotavljanje, da lahko mala in srednja 
podjetja računajo na ustrezno usposobljeno 

5. opozarja na vlogo poklicnega 
usposabljanja in vseživljenjskega učenja, 
ki sta bistvenega pomena za spodbujanje 
vključevanja diplomantov in brezposelnih 
delavcev na trg dela ter zagotavljanje, da 
lahko mala in srednja podjetja računajo na 
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osebje; spodbuja države članice, naj kar 
najbolje izkoristijo naslednji Evropski 
socialni sklad plus (ESS+) in Evropski 
sklad za regionalni razvoj (ESRR);

ustrezno usposobljeno osebje; spodbuja 
države članice, naj kar najbolje izkoristijo 
naslednji Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) in Evropski sklad za regionalni 
razvoj (ESRR);

Or. en

Predlog spremembe 155
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. opozarja na vlogo poklicnega 
usposabljanja, ki je bistvenega pomena za 
spodbujanje vključevanja diplomantov in 
brezposelnih delavcev na trg dela ter 
zagotavljanje, da lahko mala in srednja 
podjetja računajo na ustrezno 
usposobljeno osebje; spodbuja države 
članice, naj kar najbolje izkoristijo 
naslednji Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) in Evropski sklad za regionalni 
razvoj (ESRR);

5. opozarja na vlogo poklicnega 
usposabljanja, ki je bistvenega pomena za 
odpravljanje neusklajenosti med 
povpraševanjem po usposobljeni delovni 
sili in njeno ponudbo; spodbuja države 
članice, naj kar najbolje izkoristijo 
naslednji Evropski socialni sklad plus 
(ESS+) in Evropski sklad za regionalni 
razvoj (ESRR) v sinergiji s programom za 
digitalno Evropo in programom Obzorje 
Evropa;

Or. en

Predlog spremembe 156
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. obžaluje, da še vedno obstajajo 
razlike med spoloma v podjetništvu in pri 
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dostopu do financ za mikro, mala in 
srednja podjetja, ki jih vodijo ženske; 
pozdravlja pobudo za financiranje ob 
upoštevanju enakosti spolov, ki jo bo 
začela Komisija; poziva Komisijo, naj 
oceni ovire, ki ženskam še vedno 
preprečujejo, da bi v celoti izkoristile svoj 
podjetniški potencial, in okrepi izmenjavo 
dobrih praks tudi v zvezi z izboljšanjem 
znanj in spretnosti ter samozavesti žensk 
na tem področju; poudarja, da bo uporaba 
podatkov, razčlenjenih po spolu, 
pripomogla k večji temeljitosti te ocene in 
izboljšala vsesplošno kakovost postopka 
odločanja;

Or. en

Predlog spremembe 157
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva k obravnavi vrzeli v znanju 
in spretnostih malih in srednjih podjetij v 
zvezi z okoljsko trajnostnimi 
tehnologijami, praksami in poslovnimi 
modeli; poziva Komisijo in države članice, 
naj pospešijo izvajanje in razširijo obseg 
pobud za opredelitev potreb po znanjih in 
spretnostih ter obravnavo vrzeli na trgu 
dela v obliki izobraževanja, strategij za 
strokovno usposabljanje in programov za 
razvoj znanj in spretnosti, namenjenih 
malim in srednjim podjetjem, zlasti v 
sektorjih, v katerih doseganje trajnostnih 
energetskih in okoljskih ciljev EU zahteva 
temeljito preobrazbo proizvodov, procesov 
in storitev;

Or. en
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Predlog spremembe 158
Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. vztraja, da ta postopek povezovanja 
znanj in spretnosti z usposabljanjem 
zahteva strukturirano, sistematično in 
tesno povezavo med izobraževalnim in 
proizvodnim sistemom; spodbuja razvoj 
teh strategij povezovanja in poudarja 
vlogo, ki jo imajo lahko v tem postopku 
mala in srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 159
Sandra Pereira, Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Cornelia Ernst, Marisa 
Matias, Manuel Bompard, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba oblikovati in 
izvajati ukrepe za spodbujanje 
usposabljanja vodstvenih delavcev in 
osebja ter zagotoviti upravljavsko, 
organizacijsko, tehnološko in tržno 
podporo, posebej prilagojeno potrebam 
mikropodjetij in malih podjetij;

Or. pt

Predlog spremembe 160
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6



AM\1212400SL.docx 83/170 PE657.190v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. opozarja, da so mala in srednja 
podjetja, ki so vključena v tradicionalno 
obrt, še posebej ranljiva skupina v mreži 
malih in srednjih podjetij; priznava njihovo 
gospodarsko in družbeno vrednost ter 
poziva države članice, naj zagotovijo 
konkurenčnost sektorja;

6. opozarja, da mora strategija za 
mala in srednja podjetja vključevati mala 
in srednja podjetja različnih velikosti in 
vrst, med drugim tradicionalna, socialna 
in visokotehnološka podjetja; meni, da so 
mala in srednja podjetja, ki so vključena v 
tradicionalno obrt in socialno 
gospodarstvo, ter mikropodjetja še posebej 
ranljiva skupina v mreži malih in srednjih 
podjetij; priznava njihovo gospodarsko in 
družbeno vrednost ter poziva države 
članice, naj zagotovijo preživetje in 
vitalnost sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 161
Paolo Borchia

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. opozarja, da so mala in srednja 
podjetja, ki so vključena v tradicionalno 
obrt, še posebej ranljiva skupina v mreži 
malih in srednjih podjetij; priznava njihovo 
gospodarsko in družbeno vrednost ter 
poziva države članice, naj zagotovijo 
konkurenčnost sektorja;

6. opozarja, da so mala in srednja 
podjetja, ki so vključena v tradicionalno 
obrt, še posebej ranljiva skupina v mreži 
malih in srednjih podjetij; priznava njihovo 
gospodarsko in družbeno vrednost; poziva 
države članice, naj zagotovijo 
konkurenčnost sektorja, tudi s 
spodbujanjem generacijskega prehoda in 
samozaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 162
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
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Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. opozarja, da so mala in srednja 
podjetja, ki so vključena v tradicionalno 
obrt, še posebej ranljiva skupina v mreži 
malih in srednjih podjetij; priznava njihovo 
gospodarsko in družbeno vrednost ter 
poziva države članice, naj zagotovijo 
konkurenčnost sektorja;

6. opozarja, da so mala in srednja 
podjetja, ki so vključena v tradicionalne 
ustvarjalne sektorje, še posebej ranljiva 
skupina v mreži malih in srednjih podjetij; 
priznava njihovo gospodarsko in družbeno 
vrednost ter poziva države članice, naj 
zagotovijo konkurenčnost sektorja in 
dostop do informacij o inovacijskih 
priložnostih;

Or. en

Predlog spremembe 163
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. opozarja, da so mala in srednja 
podjetja, ki so vključena v tradicionalno 
obrt, še posebej ranljiva skupina v mreži 
malih in srednjih podjetij; priznava njihovo 
gospodarsko in družbeno vrednost ter 
poziva države članice, naj zagotovijo 
konkurenčnost sektorja;

6. opozarja, da so mala in srednja 
podjetja iz turističnega, kulturnega, 
prodajnega, prevoznega in storitvenega 
sektorja ter sektorja tradicionalnih obrti 
še posebej ranljive skupine v mreži malih 
in srednjih podjetij; priznava njihovo 
gospodarsko in družbeno vrednost ter 
poziva države članice in Komisijo, naj 
zagotovijo konkurenčnost teh sektorjev;

Or. en

Predlog spremembe 164
Sandra Pereira, Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Cornelia Ernst, Marisa 
Matias, Manuel Bompard, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe
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6. opozarja, da so mala in srednja 
podjetja, ki so vključena v tradicionalno 
obrt, še posebej ranljiva skupina v mreži 
malih in srednjih podjetij; priznava njihovo 
gospodarsko in družbeno vrednost ter 
poziva države članice, naj zagotovijo 
konkurenčnost sektorja;

6. opozarja, da so mala in srednja 
podjetja, ki so vključena v tradicionalno 
obrt, še posebej ranljiva skupina v mreži 
malih in srednjih podjetij; priznava njihovo 
gospodarsko in družbeno vrednost ter 
poziva države članice, naj zagotovijo 
posebno podporo za zaščito in okrepitev 
tega sektorja;

Or. pt

Predlog spremembe 165
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. opozarja, da so mala in srednja 
podjetja, ki so vključena v tradicionalno 
obrt, še posebej ranljiva skupina v mreži 
malih in srednjih podjetij; priznava njihovo 
gospodarsko in družbeno vrednost ter 
poziva države članice, naj zagotovijo 
konkurenčnost sektorja;

6. opozarja, da so mala in srednja 
podjetja, ki so vključena v tradicionalno 
obrt, še posebej ranljiva skupina v mreži 
malih in srednjih podjetij; priznava njihovo 
zgodovinsko, kulturno, gospodarsko in 
družbeno vrednost ter poziva države 
članice, naj zagotovijo konkurenčnost 
sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 166
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. opozarja, da so mala in srednja 
podjetja, ki so vključena v tradicionalno 
obrt, še posebej ranljiva skupina v mreži 
malih in srednjih podjetij; priznava njihovo 
gospodarsko in družbeno vrednost ter 

6. opozarja, da so mala in srednja 
podjetja, ki so vključena v tradicionalno 
obrt, še posebej ranljiva skupina v mreži 
malih in srednjih podjetij; priznava njihovo 
gospodarsko in družbeno vrednost ter 
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poziva države članice, naj zagotovijo 
konkurenčnost sektorja;

poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo konkurenčnost sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 167
Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. spodbuja razvoj posebne strategije 
za digitalizacijo evropskih malih in 
srednjih podjetij, ki delujejo na področju 
proizvodnje in predelave kakovostnih živil, 
kot ključnega dejavnika za njihovo 
delovanje tako na enotnem kot na 
mednarodnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 168
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo potrebne naložbe v 
infrastrukturo, da bi zagotovili širok 
dostop v vseh evropskih regijah, zlasti na 
podeželju in v regijah iz člena 174 PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 169
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, 
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Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. obžaluje, da se mala in srednja 
podjetja vse bolj soočajo z nelojalno 
konkurenco multinacionalnih podjetij, ki so 
vedno bolj prisotna na enotnem trgu, kar je 
privedlo do socialnega dampinga in 
deregulacije trga dela, pa tudi stečaja 
številnih malih in srednjih podjetij;

7. obžaluje, da se mala in srednja 
podjetja vse bolj soočajo z nelojalno 
konkurenco multinacionalnih podjetij, ki so 
vedno bolj prisotna na enotnem trgu, kar je 
privedlo do socialnega dampinga in 
deregulacije trga dela, pa tudi stečaja 
številnih malih in srednjih podjetij; poziva 
k strogemu in učinkovitemu izvrševanju 
ureditve na področju konkurence, da bi 
zagotovili, da lahko mala in srednja 
podjetja pravično izkoristijo prednosti 
enotnega trga in priložnost za širitev;

Or. en

Predlog spremembe 170
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. obžaluje, da se mala in srednja 
podjetja vse bolj soočajo z nelojalno 
konkurenco multinacionalnih podjetij, ki 
so vedno bolj prisotna na enotnem trgu, 
kar je privedlo do socialnega dampinga in 
deregulacije trga dela, pa tudi stečaja 
številnih malih in srednjih podjetij;

7. obžaluje, da se mala in srednja 
podjetja vse bolj soočajo z nelojalno 
konkurenco in tržnimi praksami, ki so 
lahko posledica zlorabe položaja velikih 
podjetij na trgu, kar pogosto vodi do 
socialnega dampinga in deregulacije trga 
dela, pa tudi stečaja številnih malih in 
srednjih podjetij; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da izvrševanje konkurenčnega 
prava učinkovito zagotavlja enake 
konkurenčne pogoje za mala in srednja 
podjetja ter večje akterje z več viri;

Or. en
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Predlog spremembe 171
Paolo Borchia, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. obžaluje, da se mala in srednja 
podjetja vse bolj soočajo z nelojalno 
konkurenco multinacionalnih podjetij, ki so 
vedno bolj prisotna na enotnem trgu, kar je 
privedlo do socialnega dampinga in 
deregulacije trga dela, pa tudi stečaja 
številnih malih in srednjih podjetij;

7. poziva države članice, naj izvajajo 
ukrepe za zaščito mikro, malih in srednjih 
podjetij pred nelojalno konkurenco 
multinacionalnih podjetij, ki so vedno bolj 
prisotna na enotnem trgu, kar je privedlo 
do socialnega dampinga in deregulacije 
trga dela, pa tudi stečaja številnih malih in 
srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 172
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Eva Maydell, Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, 
Angelika Winzig, Hildegard Bentele, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Sven Schulze

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. obžaluje, da se mala in srednja 
podjetja vse bolj soočajo z nelojalno 
konkurenco multinacionalnih podjetij, ki so 
vedno bolj prisotna na enotnem trgu, kar je 
privedlo do socialnega dampinga in 
deregulacije trga dela, pa tudi stečaja 
številnih malih in srednjih podjetij;

7. obžaluje, da se mala in srednja 
podjetja vse bolj soočajo z nelojalno 
konkurenco multinacionalnih podjetij, ki so 
vedno bolj prisotna na enotnem trgu, kar je 
privedlo do stečaja številnih malih in 
srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 173
Robert Roos, Jessica Stegrud

Predlog resolucije
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Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. obžaluje, da se mala in srednja 
podjetja vse bolj soočajo z nelojalno 
konkurenco multinacionalnih podjetij, ki so 
vedno bolj prisotna na enotnem trgu, kar 
je privedlo do socialnega dampinga in 
deregulacije trga dela, pa tudi stečaja 
številnih malih in srednjih podjetij;

7. obžaluje, da MSP vse bolj ovira 
nepoštena konkurenca multinacionalnih 
podjetij; poudarja, da lahko prosto 
gibanje delavcev privede do socialnega 
dampinga, pri čemer imajo koristi zlasti 
multinacionalna podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 174
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Markus Pieper, Ivan Štefanec, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven 
Schulze, Eva Maydell, Hildegard Bentele, Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Roberta 
Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva, naj se dovoli nastanek 
vodilnih evropskih podjetij, obenem pa 
naj se ustvarijo priložnosti, da bodo imela 
mala in srednja podjetja koristi od takšnih 
vodilnih podjetij, na primer z vključitvijo 
malih in srednjih podjetij v dobavne 
verige; poudarja, da je glede na trenutne 
prekinitve globalnih in evropskih 
dobavnih verig zaradi ukrepov, ki 
omejujejo trgovino, vse pomembneje 
zagotoviti, da lahko evropska industrija 
ter mala in srednja podjetja pridobivajo 
vire iz vrste različnih tretjih držav, z 
uskladitvijo tehnične vsebine evropskih in 
mednarodnih standardov; obžaluje, da 
birokratski pristop Komisije trenutno to 
otežuje;

Or. en
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Predlog spremembe 175
Sandra Pereira, Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Cornelia Ernst, Marisa 
Matias, Manuel Bompard, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. zagovarja potrebo po učinkovitih 
ukrepih za zaščito malih in srednjih 
podjetij pred veliko in včasih neizmerno 
pogajalsko, finančno in celo politično 
močjo velikih podjetij in gospodarskih 
skupin, ki jim pripadajo, v okviru 
vzpostavljenih gospodarskih odnosov; 
poudarja, da so takšni odnosi zelo 
diskriminatorni do malih in srednjih 
podjetij zaradi prevlade velikih podjetij, ki 
delujejo kot naravni monopoli ali 
oligopoli, na primer na področjih 
energetike, bančništva in zavarovalništva, 
komunikacij in telekomunikacij itd.;

Or. pt

Predlog spremembe 176
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș 
Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, 
Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. pozdravlja pobudo Komisije v 
okviru programa ustreznosti in uspešnosti 
predpisov, da bi ugotovili, ali je 
opredelitev malih in srednjih podjetij še 
vedno ustrezna za ta namen; ugotavlja, da 
je treba jasno opredeliti, kako so 
obravnavani podjetniki, samozaposleni, 
zagonska podjetja, zadružna podjetja in 
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podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, ki se soočajo s podobnimi 
izzivi kot mala in srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 177
Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja pomembnost 
spodbujanja družbenega ugleda 
podjetništva in podjetniške kulture; 
spodbuja vključevanje znanj in spretnosti 
v zvezi s podjetništvom ter odnosa do 
njega v zgodnje faze izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 178
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva države članice, naj 
izboljšajo svoje pravne sisteme za 
omogočanje podjetjem, ki jim grozi stečaj, 
da si opomorejo, z mehanizmi druge 
priložnosti;

Or. en

Predlog spremembe 179
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Virkkunen, Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille 
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Weiss, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika 
Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. opozarja, da podjetja s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo, ki ne 
izpolnjujejo meril za razvrstitev kot mala 
in srednja podjetja, znatno prispevajo k 
zaposlovanju in rasti, zlasti v nekaterih 
državah članicah, in je zanje zato 
potrebna dodatna in ločena opredelitev 
podjetij s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, ki pa ne sme posegati v 
opredelitev in podporo malih in srednjih 
podjetij, da bi lahko podjetja s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo z 250 do 499 
zaposlenimi prejela večjo podporo in da bi 
jih lahko bolje promovirali;

Or. en

Predlog spremembe 180
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 7 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7c. poudarja, da bi bilo treba 
strategijo za mala in srednja podjetja 
razviti v skladu z industrijsko strategijo, 
zelenim dogovorom, evropsko strategijo za 
podatke in akcijskim načrtom za krožno 
gospodarstvo;

Or. en



AM\1212400SL.docx 93/170 PE657.190v01-00

SL

Predlog spremembe 181
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 7 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7d. poudarja, da morajo vzorčne 
pobude, kot sta zavezništvi za baterije in 
vodik, vključevati močne komponente 
malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 182
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze, Markus Pieper, 
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 7 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7e. poziva Komisijo, naj hitro imenuje 
odposlanca na visoki ravni za mala in 
srednja podjetja; poziva Komisijo, naj 
odposlanca za mala in srednja podjetja 
umesti kot osrednjo enoto pod 
predsednikom Komisije, da bi imel 
pregled nad vprašanji v zvezi z malimi in 
srednjimi podjetji v vseh generalnih 
direktoratih; poudarja, da bi se morala za 
vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev 
v čezmejnem poslovanju in preprečitev 
nepotrebnih bremen odposlanec za mala 
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in srednja podjetja in Odbor za 
regulativni nadzor osredotočiti na 
obravnavo čezmernega prenašanja;

Or. en

Predlog spremembe 183
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze, Markus Pieper, 
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 7 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7f. poziva Komisijo, naj razširi Odbor 
za regulativni nadzor in obenem zagotovi, 
da ga sestavljajo večinoma neodvisni 
strokovnjaki, ter poveča število svojih 
zaposlenih poleg podpore, ki jo prejema 
od Skupnega raziskovalnega središča; 
poudarja, da je treba v vseh ocenah 
učinka okrepiti nadzor nad razsežnostjo 
malih in srednjih podjetij, tudi s 
pristojnimi predstavniki; opozarja, da bi 
se bilo treba med zakonodajnimi postopki 
EU osredotočiti na kakovost ocene 
učinka, ne pa na hitrost;

Or. en

Predlog spremembe 184
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

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

7g. poziva Komisijo, naj malim in 
srednjim podjetjem zagotovi dejansko 
enotno vstopno točko za vse poizvedbe 
glede priložnosti financiranja EU; 
zagotavlja, da programi podpore EU, 
vključno s programi za obravnavo 
posledic covida-19, vključujejo močno 
komponento malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 185
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan

Predlog resolucije
Odstavek 7 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7h. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
se bo financiranje v okviru Evropskega 
sveta za inovacije dodeljevalo predvsem 
malim in srednjim podjetjem ter 
inovatorjem z visokim tveganjem in 
visokim potencialom;

Or. en

Predlog spremembe 186
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

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

7i. poziva Komisijo, naj v programu 
evropskih malih in srednjih podjetij 
prizna prve na trgu v posameznih 
sektorjih, da bi trenutnim vzorom 
zagotovila nadaljnjo motivacijo, da vodijo 
na področju inovacij, razogljičenja in 
prožnega poslovnega razvoja v skladu s 
prednostnimi nalogami Unije in 
podnebnim ciljem do leta 2050;

Or. en

Predlog spremembe 187
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 7 j (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7j. poudarja, da bi bilo treba 
strategijo za mala in srednja podjetja 
razviti v skladu z industrijsko strategijo, 
zelenim dogovorom, evropsko strategijo za 
podatke in akcijskim načrtom za krožno 
gospodarstvo; poziva Komisijo, naj 
predstavi časovni načrt za izvajanje 
strategije za mala in srednja podjetja, 
vključno s časovnim okvirom za ukrepe in 
vmesnimi preverjanji, ter se mu zaveže;

Or. en

Predlog spremembe 188
Eva Kaili

Predlog resolucije
Podnaslov 2 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

ugotavlja, da pandemija covida-19 
izpostavlja krhkost evropskega 
industrijskega sistema, in poziva k 
evropskemu odzivu za zagotovitev podpore 
mreži malih in srednjih podjetij v EU; 
meni, da bi bil evropski program 
zavarovanja ključen za kritje izgub malih 
in srednjih podjetij zaradi prekinitve 
poslovanja; poziva evropske institucije, 
vlade, zavarovalniški sektor in podjetja, 
naj oblikujejo okvir, ki bi ustrezno podprl 
mala in srednja podjetja v primeru 
prihodnjih sistemskih tveganj;

Or. en

Predlog spremembe 189
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da je, odkar je Svetovna 
zdravstvena organizacija razglasila 
pandemijo, več trgovinskih omejitev in 
motenj v dobavni verigi;

8. ugotavlja, da je, odkar je Svetovna 
zdravstvena organizacija razglasila 
pandemijo, več trgovinskih omejitev in 
motenj v dobavni verigi; v zvezi s tem 
poziva Evropsko komisijo, naj zagotovi, da 
se podjetja, ki dobavljajo medicinsko 
opremo, ne bodo soočala s težavami na 
notranjem trgu, kot so se pojavljale med 
krizo zaradi covida-19;

Or. en

Predlog spremembe 190
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da je, odkar je Svetovna 
zdravstvena organizacija razglasila 
pandemijo, več trgovinskih omejitev in 
motenj v dobavni verigi;

8. ugotavlja, da je, odkar je Svetovna 
zdravstvena organizacija razglasila 
pandemijo, več trgovinskih omejitev in 
motenj v dobavni verigi, kar ponovno 
kaže, da mora Evropska unija doseči 
industrijsko neodvisnost ter zagotoviti, da 
bodo strateške vrednostne verige, vključno 
s proizvodno industrijo, znotraj njenih 
meja;

Or. en

Predlog spremembe 191
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da je, odkar je Svetovna 
zdravstvena organizacija razglasila 
pandemijo, več trgovinskih omejitev in 
motenj v dobavni verigi;

8. ugotavlja, da je, odkar je Svetovna 
zdravstvena organizacija razglasila 
pandemijo, več trgovinskih omejitev in 
motenj v dobavni verigi; priznava pomen 
prednostne obravnave predlogov, ki bodo 
najučinkoviteje koristili malim in 
srednjim podjetjem, če želimo izkoristiti 
potencial enotnega trga EU tudi v času 
krize;

Or. en

Predlog spremembe 192
Paolo Borchia

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da je, odkar je Svetovna 
zdravstvena organizacija razglasila 

8. ugotavlja, da je, odkar je Svetovna 
zdravstvena organizacija razglasila 
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pandemijo, več trgovinskih omejitev in 
motenj v dobavni verigi;

pandemijo, več trgovinskih omejitev in 
motenj v dobavni verigi; ugotavlja, da so 
številna evropska podjetja morala ustaviti 
proizvodnjo zaradi pomanjkanja surovin 
in sestavnih delov iz Kitajske;

Or. en

Predlog spremembe 193
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da je, odkar je Svetovna 
zdravstvena organizacija razglasila 
pandemijo, več trgovinskih omejitev in 
motenj v dobavni verigi;

8. ugotavlja, da je, odkar so se začeli 
izvajati ukrepi za preprečitev širjenja 
covida-19, več trgovinskih omejitev in 
motenj v dobavni verigi;

Or. en

Predlog spremembe 194
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. je globoko zaskrbljen, ker je sektor 
turizma in gostinstva, ki ga večinoma 
sestavljajo mala in srednja podjetja, eden 
od sektorjev, ki jih je kriza zaradi covida-
19 najbolj prizadela; poudarja 
pomembnost stalnih hitrih ukrepov, 
namenjenih obnovitvi in ohranitvi 
zaupanja med potniki ter izvajalci 
dejavnosti; poziva Komisijo, naj omogoči 
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izmenjavo dobrih praks med državami 
članicami in regijami ter s tem prispeva k 
določitvi nadaljnjih ukrepov za okrevanje 
sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 195
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. priznava, da je pandemija covida-
19 znatno spremenila pogoje, v katerih 
poslujejo mala in srednja podjetja; poziva 
k prenovljeni močni in strateški agendi za 
mala in srednja podjetja, ki bo temeljila 
na teh novih razmerah in vključevala 
konkreten načrt izvajanja instrumentov, 
vključenih v načrt EU za okrevanje;

Or. en

Predlog spremembe 196
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. je zaskrbljen, da bi lahko po 
izrednih razmerah zaradi covida-19 razlike 
med državami članicami glede njihove 
zmožnosti za podporo malim in srednjim 
podjetjem še povečale razlike v 
konkurenčnosti na notranjem trgu;

9. je zaskrbljen, da bi lahko po 
izrednih razmerah zaradi covida-19 razlike 
med državami članicami glede njihove 
zmožnosti za podporo malim in srednjim 
podjetjem ter glede fiskalne politike še 
povečale razlike v konkurenčnosti na 
notranjem trgu;

Or. en
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Predlog spremembe 197
Sandra Pereira, Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Cornelia Ernst, Marisa 
Matias, Manuel Bompard, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. opozarja, da so instrumenti, ki so 
se v odziv na pandemijo covida-19 v EU 
uporabljali doslej in do katerih veliko 
malih in srednjih podjetij nima dostopa, 
počasni, nezadostni in neustrezni; meni, 
da bi morala EU prevzeti večjo 
odgovornost glede financiranja malih in 
srednjih podjetij in zagotavljanja njihove 
solventnosti, delovnih mest, plač in pravic 
delavcev, da bi se omejili škodljivi učinki 
prezadolženosti;

Or. pt

Predlog spremembe 198
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. pozdravlja predlog Komisije za 
podporo sektorjem, ki jih je trenutna kriza 
najhuje prizadela, in jo poziva, naj 
pripravi delovni načrt z dejanskimi cilji, v 
katerem bodo upoštevana mala in srednja 
podjetja v teh sektorjih, da bi lahko kar 
najhitreje ponovno postala konkurenčna;

Or. en

Predlog spremembe 199
Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová

Predlog resolucije
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Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. vztraja, da so potrebni izjemna 
previdnost ter nadzorni ukrepi, da bi 
preprečili prikrite protekcionistične 
ukrepe, ki bi lahko povečali učinek teh 
neenakosti; poziva k posebni pozornosti v 
zvezi s standardi, ki malim in srednjim 
podjetjem preprečujejo dostop do trga v 
nekaterih državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 200
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. opozarja, da je gospodarska kriza 
posebej hudo prizadela mala in srednja 
podjetja v sektorjih turizma, kulture, 
rekreacije, trgovinskih sejmov in 
dogodkov;

Or. en

Predlog spremembe 201
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva države članice, naj izvajajo 
direktivo o boju proti zamudam pri plačilih 
v trgovinskih poslih; opozarja, da je treba 
malim in srednjim podjetjem hitro 
zagotoviti likvidnost, hkrati pa bi bilo treba 

10. poziva države članice, naj izvajajo 
direktivo o boju proti zamudam pri plačilih 
v trgovinskih poslih; opozarja, da je treba 
malim in srednjim podjetjem hitro 
zagotoviti likvidnost, hkrati pa bi bilo treba 
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okrepiti tudi ukrepe za njihovo 
dokapitalizacijo;

okrepiti tudi ukrepe za njihovo 
dokapitalizacijo; poziva Komisijo, naj 
direktivo o zamudah pri plačilih1a hitro 
dopolni z zmogljivimi nadzornimi in 
izvrševalnimi orodji in sprejme ustrezne 
zavezujoče ukrepe za okrepitev sedanjega 
okvira, da bi zagotovila, da bodo hitra 
plačila postala standard na enotnem trgu;
_________________
1a Direktiva 2011/7/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 
2011 o boju proti zamudam pri plačilih v 
trgovinskih poslih.

Or. en

Predlog spremembe 202
Paolo Borchia

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva države članice, naj izvajajo 
direktivo o boju proti zamudam pri plačilih 
v trgovinskih poslih; opozarja, da je treba 
malim in srednjim podjetjem hitro 
zagotoviti likvidnost, hkrati pa bi bilo treba 
okrepiti tudi ukrepe za njihovo 
dokapitalizacijo;

10. poziva države članice, naj izvajajo 
direktivo o boju proti zamudam pri plačilih 
v trgovinskih poslih s spodbujanjem pobud 
na ravni EU za zagotovitev spoštovanja 
plačilnih pogojev tudi v odnosih med 
podjetji; opozarja, da je treba malim in 
srednjim podjetjem hitro zagotoviti 
likvidnost, hkrati pa bi bilo treba okrepiti 
tudi ukrepe za njihovo 
dokapitalizacijo; opozarja, da je v letu 
2018 samo 40 % podjetij pravočasno 
prejelo plačila;

Or. en

Predlog spremembe 203
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva države članice, naj izvajajo 
direktivo o boju proti zamudam pri plačilih 
v trgovinskih poslih; opozarja, da je treba 
malim in srednjim podjetjem hitro 
zagotoviti likvidnost, hkrati pa bi bilo treba 
okrepiti tudi ukrepe za njihovo 
dokapitalizacijo;

10. poziva države članice, naj izvajajo 
direktivo o boju proti zamudam pri plačilih 
v trgovinskih poslih, in Komisijo, naj 
oceni, ali je potrebna njena revizija; 
opozarja, da je treba malim in srednjim 
podjetjem hitro zagotoviti likvidnost, hkrati 
pa bi bilo treba okrepiti tudi ukrepe za 
njihovo dokapitalizacijo;

Or. en

Predlog spremembe 204
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva države članice, naj izvajajo 
direktivo o boju proti zamudam pri plačilih 
v trgovinskih poslih; opozarja, da je treba 
malim in srednjim podjetjem hitro 
zagotoviti likvidnost, hkrati pa bi bilo treba 
okrepiti tudi ukrepe za njihovo 
dokapitalizacijo;

10. poziva države članice, naj izvajajo 
direktivo o boju proti zamudam pri plačilih 
v trgovinskih poslih, zlasti v zvezi z 
javnimi upravami; opozarja, da je treba 
malim in srednjim podjetjem hitro 
zagotoviti likvidnost, hkrati pa bi bilo treba 
okrepiti tudi ukrepe za njihovo 
dokapitalizacijo;

Or. en

Predlog spremembe 205
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva države članice, naj izvajajo 10. poziva države članice, ki tega še ne 
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direktivo o boju proti zamudam pri plačilih 
v trgovinskih poslih; opozarja, da je treba 
malim in srednjim podjetjem hitro 
zagotoviti likvidnost, hkrati pa bi bilo treba 
okrepiti tudi ukrepe za njihovo 
dokapitalizacijo;

počnejo, naj izvajajo direktivo o boju proti 
zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih; 
opozarja, da je treba malim in srednjim 
podjetjem hitro zagotoviti likvidnost, hkrati 
pa bi bilo treba okrepiti tudi ukrepe za 
njihovo dokapitalizacijo;

Or. en

Predlog spremembe 206
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja, da so bile omejitve 
državne pomoči sproščene, a hkrati 
obžaluje, da se državna pomoč po Uniji 
različno izvaja; poziva Komisijo in Svet, 
naj ponovno vzpostavita enake 
konkurenčne pogoje za vse države 
članice;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 207
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja, da so bile omejitve 
državne pomoči sproščene, a hkrati 
obžaluje, da se državna pomoč po Uniji 
različno izvaja; poziva Komisijo in Svet, 
naj ponovno vzpostavita enake 
konkurenčne pogoje za vse države članice;

11. pozdravlja, da so bile omejitve 
državne pomoči sproščene, a hkrati 
obžaluje, da se državna pomoč po Uniji 
različno izvaja; poziva Komisijo in Svet, 
naj ponovno vzpostavita enake 
konkurenčne pogoje za vse države članice; 
poziva k bolj prožnemu pristopu v zvezi s 
pravili o državni pomoči, kadar je ta 
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namenjena premagovanju neugodnih 
geografskih pogojev, ki vplivajo na mala 
in srednja podjetja na najbolj obrobnih 
ozemljih Evropske unije, kot so otoki, 
najbolj oddaljene regije ter gorska in 
redko poseljena območja;

Or. en

Predlog spremembe 208
Robert Roos
v imenu skupine ECR
Izabela-Helena Kloc

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja, da so bile omejitve 
državne pomoči sproščene, a hkrati 
obžaluje, da se državna pomoč po Uniji 
različno izvaja; poziva Komisijo in Svet, 
naj ponovno vzpostavita enake 
konkurenčne pogoje za vse države 
članice;

11. pozdravlja, da so bile omejitve 
državne pomoči sproščene, a hkrati 
obžaluje, da se državna pomoč po Uniji 
različno izvaja;

Or. en

Predlog spremembe 209
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja, da so bile omejitve 
državne pomoči sproščene, a hkrati 
obžaluje, da se državna pomoč po Uniji 
različno izvaja; poziva Komisijo in Svet, 
naj ponovno vzpostavita enake 
konkurenčne pogoje za vse države članice;

11. pozdravlja, da so bile omejitve 
državne pomoči začasno sproščene, a 
hkrati obžaluje, da se državna pomoč po 
Uniji različno izvaja; poziva Komisijo in 
Svet, naj ponovno vzpostavita enake 
konkurenčne pogoje za vse države članice;
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Or. en

Predlog spremembe 210
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja, da so bile omejitve 
državne pomoči sproščene, a hkrati 
obžaluje, da se državna pomoč po Uniji 
različno izvaja; poziva Komisijo in Svet, 
naj ponovno vzpostavita enake 
konkurenčne pogoje za vse države članice;

11. pozdravlja, da so bile omejitve 
državne pomoči sproščene, a hkrati 
obžaluje, da se državna pomoč po Uniji 
različno izvaja; poziva Komisijo in Svet, 
naj zagotovita enake konkurenčne pogoje 
za vse države članice;

Or. en

Predlog spremembe 211
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, Hildegard Bentele, 
Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom Berendsen, Vasile 
Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Roberta 
Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. ugotavlja, da je izbruh covida-19 
najhuje prizadel mala in srednja podjetja 
v prometnem in turističnem sektorju; 
poudarja, da je treba ta sektorja 
razbremeniti v smislu upravnih bremen in 
predpisov, ki povzročajo stroške;

Or. en
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Predlog spremembe 212
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. opozarja na pomembnost 
izboljšanja dostopa malih in srednjih 
podjetij v kulturnem in ustvarjalnem 
sektorju do digitalnih tehnologij ter 
podpornih programov, saj je kriza zaradi 
covida-19 pokazala, da imajo ključno 
vlogo za naše gospodarstvo ter družabno 
življenje;

Or. en

Predlog spremembe 213
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani

Predlog resolucije
Odstavek 11 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11c. poziva Komisijo, naj pazljivo 
analizira ekonomske posledice krize 
zaradi covida-19 na mala in srednja 
podjetja ter naj izvede nove ocene učinka, 
ko predlaga zakonodajo, zlasti na 
področju zelenega dogovora, pri čemer 
naj upošteva skrbi malih in srednjih 
podjetij, ki izhajajo iz krize zaradi covida-



AM\1212400SL.docx 109/170 PE657.190v01-00

SL

19;

Or. en

Predlog spremembe 214
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. obžaluje, da lahko izven EU izvaža 
samo 600.000 malih in srednjih podjetij; 
pozdravlja novi portal, ki ga je vzpostavila 
Komisija, da bi malim in srednjim 
podjetjem pomagala z informacijami o 
upravnih postopkih in mednarodnih 
trgovinskih predpisih; poziva Komisijo, naj 
poskrbi za to, da bo to orodje na voljo v 
več jezikih;

12. obžaluje, da lahko izven EU izvaža 
samo 600.000 malih in srednjih podjetij; 
pozdravlja novi portal, ki ga je vzpostavila 
Komisija, da bi malim in srednjim 
podjetjem pomagala z informacijami o 
upravnih postopkih in mednarodnih 
trgovinskih predpisih; poziva Komisijo, naj 
poskrbi za to, da bo to orodje na voljo v 
več jezikih; meni, da je razvoj 
spremljevalnih ukrepov in instrumentov 
ključnega pomena, da bi pomagali mikro, 
malim in srednjim podjetjem pri 
internacionalizaciji; poziva Komisijo, naj 
predvidi instrumente, kot je bila 
predhodna „misija za rast“;

Or. en

Predlog spremembe 215
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. obžaluje, da lahko izven EU izvaža 
samo 600.000 malih in srednjih podjetij; 
pozdravlja novi portal, ki ga je vzpostavila 
Komisija, da bi malim in srednjim 

12. obžaluje, da trenutno izven EU 
izvaža samo 600.000 malih in srednjih 
podjetij; pozdravlja novi portal, ki ga je 
vzpostavila Komisija, da bi malim in 
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podjetjem pomagala z informacijami o 
upravnih postopkih in mednarodnih 
trgovinskih predpisih; poziva Komisijo, naj 
poskrbi za to, da bo to orodje na voljo v 
več jezikih;

srednjim podjetjem pomagala z 
informacijami o upravnih postopkih in 
mednarodnih trgovinskih predpisih; poziva 
Komisijo, naj poskrbi za to, da bo to orodje 
na voljo v več jezikih; poziva k razvoju 
dodatnih instrumentov za dodatno 
podporo internacionalizacije mikro, malih 
in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 216
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva, naj se posebna podpora 
zagotovi socialnim malim in srednjim 
podjetjem, k čemur je Evropski parlament 
pozval že v svojem stališču o programu 
COSME;

13. poziva, naj se posebna podpora 
zagotovi socialnim malim in srednjim 
podjetjem, vključno s podjetji socialnega 
gospodarstva, k čemur je Evropski 
parlament pozval že v svojem stališču o 
programu COSME; priznava, da kriza 
zaradi covida-19 ta podjetja še posebej 
prizadela, saj jim njihov pravni status 
pogosto ne omogoča ustvarjanja 
finančnih rezerv; opozarja na družbeno 
dodano vrednost, ki jo podjetja socialnega 
gospodarstva zagotavljajo svojim lokalnim 
skupnostim, ter spodbujanje socialnih 
inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 217
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva, naj se posebna podpora 
zagotovi socialnim malim in srednjim 
podjetjem, k čemur je Evropski parlament 
pozval že v svojem stališču o programu 
COSME;

13. poziva, naj se posebna podpora 
zagotovi socialnim malim in srednjim 
podjetjem, vključno z zadrugami, k čemur 
je Evropski parlament pozval že v svojem 
stališču o programu COSME, saj 
ustvarjajo javno vrednost za svoje lokalne 
skupnosti; opozarja, da bi bilo treba 
dodatno spodbujati socialne inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 218
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva, naj se posebna podpora 
zagotovi socialnim malim in srednjim 
podjetjem, k čemur je Evropski parlament 
pozval že v svojem stališču o programu 
COSME;

13. poziva, naj se posebna podpora 
zagotovi malim in srednjim podjetjem, k 
čemur je Evropski parlament pozval že v 
svojem stališču o programu COSME;

Or. en

Predlog spremembe 219
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja vlogo, ki jo ima socialno 
gospodarstvo pri utrjevanju povezave med 
zaposlenostjo in ozemljem, spodbujanju 
podjetništva in zagotavljanju kakovostnih 
odnosov med delodajalci in delojemalci; 
poziva k spodbujanju socialnega 
podjetništva in podpiranju pobud, ki 
krepijo udeležbo delavcev pri kapitalu ter 
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upravljanju malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 220
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. obžaluje, da se v načrtu za 
okrevanje malim in srednjim podjetjem 
namenja le malo pozornosti, in poziva, naj 
se sprejmejo ukrepi, s katerimi bodo 
vključeni vanj; želi Svet spomniti, da bo 
preživetje malih in srednjih podjetij po 
covidu-19 odvisno od tega, ali se bodo 
odločitve sprejemale hitro;

14. poudarja, da je evropsko 
gospodarstvo zelo prepleteno, saj so 
podjetja različnih velikosti in iz različnih 
držav članic močno povezana, zato bo 
evropski pristop, s katerim se bo 
zagotovilo, da ima lahko koristi celotna 
produktivna veriga, od velikih proizvodnih 
obratov do malih in srednjih podjetij, 
uspešnejši pri povečanju konkurenčnosti 
Evrope v svetu; obžaluje, da se v načrtu za 
okrevanje malim in srednjim podjetjem 
namenja le malo pozornosti, in poziva, naj 
se sprejmejo ukrepi, s katerimi bodo 
vključeni vanj; želi Svet spomniti, da bo 
preživetje malih in srednjih podjetij po 
covidu-19 odvisno od tega, ali se bodo 
odločitve sprejemale hitro;

Or. en

Predlog spremembe 221
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. obžaluje, da se v načrtu za 
okrevanje malim in srednjim podjetjem 
namenja le malo pozornosti, in poziva, naj 
se sprejmejo ukrepi, s katerimi bodo 
vključeni vanj; želi Svet spomniti, da bo 
preživetje malih in srednjih podjetij po 
covidu-19 odvisno od tega, ali se bodo 
odločitve sprejemale hitro;

14. poudarja, da je treba hitro sprejeti 
instrumente načrta za okrevanje, in 
poziva, naj se sprejmejo ukrepi, s katerimi 
bo malim in srednjim podjetjem 
zagotovljen hiter dostop do financiranja 
za okrevanje; obžaluje odločitev 
Evropskega sveta, da prekliče predlagani 
instrument za podporo plačilni 
sposobnosti, ki bi zlasti malim in srednjim 
podjetjem v državah članicah z omejenimi 
proračunskimi sredstvi in podporo za 
mala in srednja podjetja zagotovil 
likvidnost, s čimer bi se zmanjšale razlike 
na notranjem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 222
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. obžaluje, da se v načrtu za 
okrevanje malim in srednjim podjetjem 
namenja le malo pozornosti, in poziva, naj 
se sprejmejo ukrepi, s katerimi bodo 
vključeni vanj; želi Svet spomniti, da bo 
preživetje malih in srednjih podjetij po 
covidu-19 odvisno od tega, ali se bodo 
odločitve sprejemale hitro;

14. obžaluje, da se v načrtu za 
okrevanje malim in srednjim podjetjem 
namenja le malo pozornosti in da so bili 
namenski programi, kot je instrument za 
podporo plačilni sposobnosti, odpovedani; 
želi Svet spomniti, da bo preživetje malih 
in srednjih podjetij po covidu-19 odvisno 
od tega, ali se bodo odločitve sprejemale 
hitro, in od zmožnosti zagotoviti malim in 
srednjim podjetjem dovolj finančnih 
sredstev in ustrezna orodja, da se soočijo z 
likvidnostno krizo ter širšim ekološkim in 
digitalnim prehodom;

Or. en

Predlog spremembe 223
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
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Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. obžaluje, da se v načrtu za 
okrevanje malim in srednjim podjetjem 
namenja le malo pozornosti, in poziva, naj 
se sprejmejo ukrepi, s katerimi bodo 
vključeni vanj; želi Svet spomniti, da bo 
preživetje malih in srednjih podjetij po 
covidu-19 odvisno od tega, ali se bodo 
odločitve sprejemale hitro;

14. obžaluje, da se v načrtu za 
okrevanje malim in srednjim podjetjem 
namenja le malo pozornosti in da se ne 
spodbujajo politike in ukrepi, ki 
upoštevajo enakost spolov, na tem 
področju; želi Svet spomniti, da je treba 
nemudoma obnoviti likvidnost malih in 
srednjih podjetij, da bi zagotovili njihovo 
osnovno delovanje, in opozarja, da bo 
preživetje malih in srednjih podjetij po 
covidu-19 odvisno od tega, ali se bodo 
odločitve sprejemale hitro, in ustreznega 
financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 224
Robert Roos
v imenu skupine ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. obžaluje, da se v načrtu za 
okrevanje malim in srednjim podjetjem 
namenja le malo pozornosti, in poziva, naj 
se sprejmejo ukrepi, s katerimi bodo 
vključeni vanj; želi Svet spomniti, da bo 
preživetje malih in srednjih podjetij po 
covidu-19 odvisno od tega, ali se bodo 
odločitve sprejemale hitro;

14. obžaluje, da se v načrtu za 
okrevanje malim in srednjim podjetjem 
namenja le malo pozornosti, in poziva, naj 
se sprejmejo ukrepi, s katerimi bodo 
vključeni vanj; želi Svet spomniti, da bo 
preživetje malih in srednjih podjetij po 
covidu-19 odvisno od tega, ali se bodo 
odločitve sprejemale hitro, in hitrega 
zagotavljanja likvidnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 225
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. opozarja na osrednjo vlogo, ki jo 
imajo številna mala in srednja podjetja v 
industrijskih ekosistemih in evropskih 
strateških vrednostnih verigah;
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo polno sodelovanje malih in 
srednjih podjetij v vseh instrumentih 
industrijske politike;

Or. en

Predlog spremembe 226
Sandra Pereira, Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Cornelia Ernst, Marisa 
Matias, Manuel Bompard, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. zavzema se za vzpostavitev, 
preusmeritev in/ali okrepitev nalog javnih 
organov na nacionalni ravni ali ravni EU, 
namenjenih izključno obravnavi težav 
malih in srednjih podjetij;

Or. pt

Predlog spremembe 227
Sandra Pereira, Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Cornelia Ernst, Marisa 
Matias, Manuel Bompard, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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14b. meni, da je treba okrepiti politike 
in prakse, ki malim in srednjim podjetjem, 
zlasti mikro in malim podjetjem, dejansko 
omogočajo dostop do financiranja EU, ob 
upoštevanju dejanske gospodarske moči 
in strukturnih pomanjkljivosti teh podjetij 
ter, če je mogoče, obstoječih sektorskih in 
nacionalnih posebnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 228
Sandra Pereira, Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Cornelia Ernst, Marisa 
Matias, Manuel Bompard, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 14 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14c. meni, da bi bilo treba v strategiji 
EU za mala in srednja podjetja vedno v 
celoti upoštevati nacionalne posebnosti 
malih in srednjih podjetij in tako 
zagotoviti ustrezno upoštevanje visoke 
ravni nacionalne avtonomije držav članic 
v splošnem okviru Skupnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 229
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen 
Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva države članice, naj zaščito 
zaposlitev ter proizvodnih zmogljivosti 
malih in srednjih podjetij priznajo kot 
glavno politično prednostno nalogo; jih 
nadalje poziva, naj predložijo konkretne 

15. poziva države članice, naj zaščito 
zaposlitev ter proizvodnih zmogljivosti 
malih in srednjih podjetij priznajo kot 
glavno politično prednostno nalogo; 
pozdravlja pobudo SURE, katere namen 
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ukrepe, s katerimi bodo pomagale malim in 
srednjim podjetjem, ki jim grozi stečaj;

je pokriti stroške nacionalnih shem 
skrajšanega delovnega časa; nadalje 
poziva države članice, naj predložijo 
konkretne ukrepe, s katerimi bodo 
pomagale malim in srednjim podjetjem, ki 
jim grozi stečaj; pozdravlja instrument za 
podporo plačilni sposobnosti, ki ga je 
Komisija predstavila kot del svežnja Next 
Generation EU, in poziva k praktičnemu 
in učinkovitemu ter čimprejšnjemu 
delovanju tega instrumenta, s katerim bi 
se dopolnili ukrepi, ki so jih sprejele 
države članice; poziva Komisijo, naj 
aktivno podpre države članice pri prenosu 
direktive o preventivnem 
prestrukturiranju, da bi malim in 
srednjim podjetjem v težavah zagotovili 
dejansko drugo priložnost;

Or. en

Predlog spremembe 230
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva države članice, naj zaščito 
zaposlitev ter proizvodnih zmogljivosti 
malih in srednjih podjetij priznajo kot 
glavno politično prednostno nalogo; jih 
nadalje poziva, naj predložijo konkretne 
ukrepe, s katerimi bodo pomagale malim in 
srednjim podjetjem, ki jim grozi stečaj;

15. poziva države članice, naj zaščito 
zaposlitev ter preživetje malih in srednjih 
ter zagonskih podjetij priznajo kot glavno 
politično prednostno nalogo; jih nadalje 
poziva, naj predložijo konkretne ukrepe, s 
katerimi bodo pomagale malim in srednjim 
ter zagonskim podjetjem, ki jim grozi 
stečaj, zlasti v primeru preklica 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, ki ga je predlagal Evropski 
svet;

Or. en

Predlog spremembe 231



PE657.190v01-00 118/170 AM\1212400SL.docx

SL

Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. obžaluje, da številna mala in 
srednja podjetja nimajo dostopa do 
sredstev EU, ker so zadevni postopki in 
merila za upravičenost preveč kompleksni; 
poziva Komisijo, naj reši to težavo;

16. obžaluje, da številna mala in 
srednja podjetja nimajo dostopa do 
sredstev EU zaradi slabe ozaveščenosti, pa 
tudi ker so zadevni postopki in merila za 
upravičenost počasni in preveč 
kompleksni; poziva Komisijo, naj reši to 
težavo in jih bolje prilagodi malim in 
srednjim podjetjem; ponavlja svoje 
stališče v zvezi s programom za enotni trg 
večletnega finančnega okvira, da je treba 
podvojiti dodeljena sredstva za program 
COSME; poziva k boljši prilagoditvi 
financiranja EU, da bi privabili več malih 
in srednjih podjetij, ki niso digitalna, 
visokotehnološka in inovativna;

Or. en

Predlog spremembe 232
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. obžaluje, da številna mala in 
srednja podjetja nimajo dostopa do 
sredstev EU, ker so zadevni postopki in 
merila za upravičenost preveč kompleksni; 
poziva Komisijo, naj reši to težavo;

16. obžaluje, da številna mala in 
srednja podjetja, vključno z mikropodjetji 
in zagonskimi podjetji, nimajo dostopa do 
sredstev EU, ker so zadevni postopki in 
merila za upravičenost preveč kompleksni; 
poziva Komisijo, naj reši to težavo in 
dodatno podpre prilagojene pobude za 
mala in srednja podjetja, vključno z 
mikropodjetji;

Or. en
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Predlog spremembe 233
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. obžaluje, da številna mala in 
srednja podjetja nimajo dostopa do 
sredstev EU, ker so zadevni postopki in 
merila za upravičenost preveč kompleksni; 
poziva Komisijo, naj reši to težavo;

16. obžaluje, da številna mikro, mala in 
srednja podjetja nimajo dostopa do 
sredstev EU, ker so zadevni postopki in 
merila za upravičenost preveč kompleksni; 
poziva Komisijo, naj reši to težavo, zlasti s 
poenostavitvijo postopkov in zagotovitvijo 
spletnega dostopa do informacij;

Or. en

Predlog spremembe 234
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. obžaluje, da številna mala in 
srednja podjetja nimajo dostopa do 
sredstev EU, ker so zadevni postopki in 
merila za upravičenost preveč kompleksni; 
poziva Komisijo, naj reši to težavo;

16. obžaluje, da številna mikro, mala in 
srednja podjetja nimajo dostopa do 
sredstev EU, ker so zadevni postopki in 
merila za upravičenost preveč kompleksni; 
poziva Komisijo, naj reši to težavo in 
zagotovi instrumente na podlagi velikosti 
podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 235
Paolo Borchia

Predlog resolucije
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Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. obžaluje, da številna mala in 
srednja podjetja nimajo dostopa do 
sredstev EU, ker so zadevni postopki in 
merila za upravičenost preveč kompleksni; 
poziva Komisijo, naj reši to težavo;

16. obžaluje, da številna mala in 
srednja podjetja nimajo dostopa do 
sredstev EU, ker so zadevni postopki in 
merila za upravičenost preveč kompleksni; 
poziva Komisijo, naj reši to težavo in 
zagotovi instrumente na podlagi velikosti 
podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 236
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. obžaluje, da številna mala in 
srednja podjetja nimajo dostopa do 
sredstev EU, ker so zadevni postopki in 
merila za upravičenost preveč kompleksni; 
poziva Komisijo, naj reši to težavo;

16. obžaluje, da številna mala in 
srednja podjetja nimajo dostopa do 
sredstev EU, ker so zadevni postopki in 
merila za upravičenost preveč kompleksni; 
poziva Komisijo, naj odpravi to težavo;

Or. en

Predlog spremembe 237
Sandra Pereira, Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Cornelia Ernst, Marisa 
Matias, Manuel Bompard, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. zavzema se za oblikovanje in 
izvajanje politik finančne podpore, 
prilagojenih potrebam malih in srednjih 
podjetij, ki bi se razvile bodisi znotraj 
finančnega sistema bodisi na različnih 
stopnjah javne uprave na nacionalni 
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ravni ali ravni EU; poudarja pomen 
javnega bančništva pri zagotavljanju 
podpore malim in srednjim podjetjem ter 
spodbujanju razvoja;

Or. pt

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

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. opozarja, da je zagonskim 
podjetjem za omogočitev njihove 
uspešnosti nujno treba zagotoviti 
„potrpežljivi kapital“, ki jim omogoča 
rast, tudi kadar dejavnosti, ki jih razvijajo, 
ni mogoče takoj tržiti; v zvezi s tem 
pozdravlja vlogo Evropskega sveta za 
inovacije in zlasti namenski proračun za 
mala in srednja podjetja v programu 
Obzorje Evropa;

Or. en

Predlog spremembe 239
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva Komisijo in države članice, 
naj uporabijo pozitivne spodbude v zvezi z 
odnosi z javnostmi, kot so okoljske nagrad 
za okolju prijazno ravnanje, s čimer bodo 
ozaveščale podjetja in skupnosti ter 
obenem pomagale pri priznavanju 
okoljskih prizadevanj in dosežkov malih 
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in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 240
Robert Roos
v imenu skupine ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva Komisijo, naj pri 
oblikovanju novih programov EU izrecno 
upošteva, ali lahko mala in srednja 
podjetja dejansko uporabijo finančna 
sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 241
Paolo Borchia

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj malim in 
srednjim podjetjem zagotovijo enak dostop 
do bančnih posojil; opozarja na pomen 
tradicionalnih bančnih modelov, vključno z 
malimi regionalnimi bankami, 
varčevalnimi zadrugami in javnimi organi;

17. poziva države članice, naj malim in 
srednjim podjetjem zagotovijo enak dostop 
do bančnih posojil; opozarja na pomen 
tradicionalnih bančnih modelov, vključno z 
malimi regionalnimi bankami, 
varčevalnimi zadrugami in javnimi organi; 
priznava, da so bančna posojila 
tradicionalno glavni zunanji vir 
financiranja za mala in srednja podjetja v 
Uniji, saj banke prispevajo več kot tri 
četrtine finančnih sredstev za mala in 
srednja podjetja v primerjavi z manj kot 
polovico v ZDA, zaradi česar so ta 
podjetja še zlasti občutljiva na omejevanje 
bančnih posojil; ugotavlja, da krize 
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prispevajo k razdrobljenosti pogojev 
bančnega financiranja in kreditov; 
obžaluje razlike med kreditnimi pogoji za 
mala in srednja podjetja v različnih 
državah euroobmočja; poziva države 
članice, naj sodelujejo s finančnim 
sektorjem glede obveznosti zagotovitve 
popolnega in pravičnega dostopa do 
bančnih posojil za mala in srednja 
podjetja; poudarja pomembno in dobro 
razvito vlogo bank s posebnim lokalnim in 
regionalnim znanjem o zagotavljanju 
posojil malim in srednjim podjetjem glede 
na njihovo dolgoročno sodelovanje s temi 
podjetji; poudarja, da so uveljavljene 
banke, kjer obstajajo, učinkovite pri 
zagotavljanju posojil malim in srednjim 
podjetjem ter preprečevanju izgub; zato 
poudarja, da je treba razvijati lokalne 
banke; 

Or. en

Predlog spremembe 242
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj malim in 
srednjim podjetjem zagotovijo enak dostop 
do bančnih posojil; opozarja na pomen 
tradicionalnih bančnih modelov, vključno z 
malimi regionalnimi bankami, 
varčevalnimi zadrugami in javnimi organi;

17. poziva države članice, naj malim in 
srednjim podjetjem zagotovijo enak dostop 
do financiranja; opozarja, da je dostop do 
financiranja ključni omogočitveni 
dejavnik rasti in inovacij; opozarja na 
pomen tradicionalnih bančnih modelov, 
vključno z malimi regionalnimi bankami, 
varčevalnimi zadrugami in javnimi organi, 
ter poziva k dodatni podpori za inovativne 
poslovne modele; poudarja, da obveznosti 
poročanja finančnih posrednikov in 
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večjih podjetij posredno vplivajo na mala 
in srednja podjetja; poziva države članice 
in Komisijo, naj predstavijo nove pobude 
za odpravljanje zamud pri plačilih, ki 
malim in srednjim podjetjem še vedno 
povzročajo znatne težave z likvidnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 243
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj malim in 
srednjim podjetjem zagotovijo enak dostop 
do bančnih posojil; opozarja na pomen 
tradicionalnih bančnih modelov, vključno z 
malimi regionalnimi bankami, 
varčevalnimi zadrugami in javnimi organi;

17. poziva države članice, naj malim in 
srednjim podjetjem zagotovijo enak dostop 
do bančnih posojil; opozarja na pomen 
tradicionalnih bančnih modelov, vključno z 
malimi regionalnimi bankami, 
varčevalnimi zadrugami in javnimi organi; 
meni, da lahko tudi pobude unije 
kapitalskih trgov pomagajo malim in 
srednjim podjetjem rasti z alternativnimi 
možnostmi dostopa do finančnih sredstev, 
ki v Evropski uniji niso tako razvite kot 
drugod;

Or. en

Predlog spremembe 244
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj malim in 
srednjim podjetjem zagotovijo enak dostop 

17. poziva države članice, naj malim in 
srednjim podjetjem, zlasti tistim, ki so 
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do bančnih posojil; opozarja na pomen 
tradicionalnih bančnih modelov, vključno z 
malimi regionalnimi bankami, 
varčevalnimi zadrugami in javnimi organi;

osredotočena na neopredmetena sredstva, 
zagotovijo nediskriminatoren dostop do 
bančnih posojil; opozarja na pomen 
tradicionalnih bančnih modelov, vključno z 
malimi regionalnimi bankami, 
varčevalnimi zadrugami in javnimi organi;

Or. en

Predlog spremembe 245
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș 
Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, 
Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj malim in 
srednjim podjetjem zagotovijo enak dostop 
do bančnih posojil; opozarja na pomen 
tradicionalnih bančnih modelov, vključno z 
malimi regionalnimi bankami, 
varčevalnimi zadrugami in javnimi organi;

17. poziva države članice, naj malim in 
srednjim podjetjem zagotovijo enak dostop 
do bančnih posojil; opozarja na pomen 
tradicionalnih bančnih modelov, vključno z 
malimi regionalnimi bankami, zadrugami 
in javnimi organi;

Or. en

Predlog spremembe 246
Paolo Borchia

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poudarja, da samo financiranje 
prek kapitalskih trgov ne bo zadoščalo za 
zagotovitev ustreznega financiranja in 
primernih finančnih rešitev za mala in 
srednja podjetja, ter meni, da mora biti 
sektor finančnih storitev stabilen in nuditi 
vrsto stroškovno učinkovitih prilagojenih 
možnosti financiranja, da bi izpolnil 
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dejanske finančne potrebe malih in 
srednjih podjetij ter realnega sektorja in 
omogočil dolgoročen trajnostni razvoj; v 
zvezi s tem poudarja pomen tradicionalnih 
bančnih modelov, vključno z malimi 
regionalnimi bankami, varčevalnimi 
zadrugami in javnimi institucijami; 
opozarja, da je treba zagotoviti boljši 
dostop do kreditov tudi za mikropodjetja 
in samozaposlene podjetnike; poziva EIB 
k tesnejšemu sodelovanju z njenimi 
finančnimi posredniki v državah članicah, 
da bi med mala in srednja podjetja 
razširila ustrezne informacije ter tako 
izboljšala dostop do financiranja; 
poudarja, da ima EIB pomembno vlogo 
pri spodbujanju partnerstev in krepitvi 
podpornih instrumentov za financiranje 
dejavnosti mikro, malih in srednjih 
podjetij ter inovativnih zagonskih podjetij; 
poleg tega poziva EIB, naj tesneje 
sodeluje z regionalnimi javnimi 
institucijami, da bi izboljšali možnosti 
financiranja za mala in srednja podjetja; 

Or. en

Predlog spremembe 247
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva k hitremu sprejetju in 
izvajanju pobud evropskega zelenega 
dogovora, zlasti tistih, ki malim in 
srednjim podjetjem nudijo največ 
priložnosti za zaposlovanje in 
konkurenčnost, na primer izvajanju 
akcijskega načrta za krožno gospodarstvo, 
ki v kar največji meri povečuje koristi za 
trajnostna, lokalna agroživilska, tekstilna 
in gradbena mala in srednja podjetja, a 
obenem tudi nudi velike poslovne in 
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inovacijske priložnosti za mala in srednja 
podjetja v odziv na standarde okoljsko 
primerne zasnove ali povečano trajnost, 
ponovno uporabo in popravljivost 
proizvodov, vključno s pravico do 
popravila;

Or. en

Predlog spremembe 248
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. opozarja, da mala in srednja 
podjetja prispevajo do 70 %1a dodane 
vrednosti in zaposlujejo več kot 90 %1b 
delavcev v gradbenem sektorju, in zato 
poziva k hitremu začetku izvajanja in 
zadostnemu financiranju vala prenove; 
poziva Komisijo, naj v okviru vala prenove 
predlaga vseevropski program strešnih 
sončnih panelov do leta 2030, ki bi 
ustvaril številna lokalna delovna mesta, 
zlasti za mala in srednja podjetja na 
področju načrtovanja, gradnje, delovanja 
in vzdrževanja majhnih naprav za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-
efficiency/energy-efficient-
buildings/energy-performance-buildings-
directive_en#facts-and-figures. 
1b 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/constr
uction_en. 

Or. en
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Predlog spremembe 249
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17c. poziva k uporabi vodilnih okoljsko 
trajnostnih malih in srednjih podjetij kot 
standarda v njihovih skupinah proizvodov 
ali storitev; poziva k okrepljeni promociji 
uspešnih primerov okoljsko trajnostnih in 
zelenih podjetij1a na evropski in 
nacionalni ravni, da bi predstavili 
gospodarske priložnosti, povezane s 
trajnostnimi poslovnimi praksami, in 
obenem zagotovili koristne prispevke k 
oblikovanju učinkovitih politik;
_________________
1a 
https://www.eea.europa.eu/help/glossary/e
ea-glossary/eco-industry. 

Or. en

Predlog spremembe 250
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17d. poudarja, da je treba povečati 
ozaveščenost med lastniki, vodji in 
zvezami malih in srednjih podjetij ter 
podpornimi organizacijami o možnostih 
financiranja za zmogljivejše tehnologije, o 
naročanju storitev (na primer 
posvetovanja, usmerjanja in 
usposabljanja), povezanih z okoljsko 
primerno zasnovo ter učinkovito rabo 
virov in upravljanjem z njimi, ter o 
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zelenem podjetništvu in zelenih 
tehnologijah, proizvodih ter storitvah; 
poziva države članice in Komisijo, naj 
okrepijo zagotavljanje storitev malim in 
srednjim podjetjem na teh področjih, 
zlasti na regionalni in lokalni ravni, in 
naj se več sredstev evropskih strukturnih 
skladov in Sklada za pravični prehod 
nameni tem ciljem;

Or. en

Predlog spremembe 251
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17e. poziva Komisijo, naj oceni možnost 
vzpostavitve zelenih vozlišč, ki bi bila 
podobna digitalnim vozliščem in 
zagotavljala zbrane informacije, nasvete, 
pomoč in usposabljanje v zvezi s 
trajnostno preobrazbo podjetij, 
prilagojene potrebam različnih vrst malih 
in srednjih podjetij, okoljsko trajnostnega 
podjetništva in različnih poslovnih 
modelov, vključno s skrajšanjem in 
ekologizacijo vrednostnih verig, 
ekoinovacijami, dostopom do financiranja 
in trgov za okoljsko trajnostna mala in 
srednja podjetja, pa tudi izmenjavo dobrih 
praks, povezovanjem različnih akterjev in 
potencialnih poslovnih partnerjev, tudi z 
vidika krožnega gospodarstva; poudarja, 
da bi takšna vozlišča morala biti tesno 
povezana z obstoječimi mrežami in 
strukturami, kot sta Evropska podjetniška 
mreža (EEN) in evropski center znanja za 
učinkovito rabo virov, da bi preprečili 
prekrivanja;

Or. en
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Predlog spremembe 252
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17f. pozdravlja predlog Komisije za 
svetovalce za trajnost; poziva k hitremu 
sprejetju tega predloga na podlagi 
odprtega in preglednega izbirnega 
postopka po odprtem javnem razpisu ter 
zasnovi portfelja svetovalca z jasnim 
časovnim načrtom, cilji in mejniki;

Or. en

Predlog spremembe 253
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17g. poziva Komisijo, naj razvije in 
spodbuja nabor orodij za trajnostne 
politike malih in srednjih podjetij, 
vključno z družbeno in okoljsko 
odgovornostjo podjetij, trajnostnim 
računovodstvom in poročanjem ter orodji 
za izvajanje modelov proizvodnje z malo 
odpadki in krožne proizvodnje, trajnostnih 
dobavnih verig in energetskih pregledov;

Or. en

Predlog spremembe 254
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 17 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17h. poudarja, da ima poleg 
horizontalne razsežnosti izmenjave znanja 
(torej med malimi in srednjimi podjetji) 
ključno vlogo pri premagovanju vrzeli 
med pričakovanji in izvedbo tudi 
horizontalno usklajevanje med 
institucijami, skladi in finančnimi 
instrumenti EU; poudarja potrebo po 
dejavnem pristopu k mrežam in 
organizacijam malih in srednjih podjetij 
na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, 
da bi zagotovili pravočasne informacije in 
smernice za uporabo razpoložljivih in 
načrtovanih možnosti financiranja EU; 
želi spomniti Komisijo, naj uporabi vsa 
sredstva za komunikacijo in prenos 
znanja, ki jih ima na voljo (promocijsko 
pošto, družbene medije, spletne seminarje 
itd.), pa tudi tekmovanja za učence in 
mlade podjetnike;

Or. en

Predlog spremembe 255
Paolo Borchia

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva, naj se poveča delež 
državnih naročil, ki jih mala in srednja 
podjetja dobijo na podlagi javnih naročil, 
tako da se ohrani njihov dostop do javnih 
naročil, poleg tega pa se je treba 
zoperstaviti merilom javnega naročanja, ki 
določajo zahteve ali kvalifikacije, ki 
presegajo osnovne značilnosti kupljenih 
storitev ali blaga;

18. poziva, naj se poveča delež 
državnih naročil, ki jih mala in srednja 
podjetja ter zlasti mikropodjetja dobijo na 
podlagi javnih naročil, tako da se odpravijo 
neenaka merila za dostop in 
diskriminatorne prakse, ki mikro, malim 
in srednjim podjetjem preprečujejo dostop 
do javnih naročil, poleg tega pa se je treba 
zoperstaviti merilom javnega naročanja, ki 
določajo zahteve ali kvalifikacije, ki 
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presegajo osnovne značilnosti kupljenih 
storitev ali blaga; poziva k dajanju 
prednosti „pogodbam brez kilometrine“ z 
določitvijo prednostnih meril za lokalna 
podjetja, pri čemer je lahko zgled 
evropska zakonodaja o kmetijstvu in 
kratkih dobavnih verigah;

Or. en

Predlog spremembe 256
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva, naj se poveča delež 
državnih naročil, ki jih mala in srednja 
podjetja dobijo na podlagi javnih naročil, 
tako da se ohrani njihov dostop do javnih 
naročil, poleg tega pa se je treba 
zoperstaviti merilom javnega naročanja, ki 
določajo zahteve ali kvalifikacije, ki 
presegajo osnovne značilnosti kupljenih 
storitev ali blaga;

18. poziva, naj se poveča delež 
državnih naročil, ki jih mala in srednja 
podjetja dobijo na podlagi javnih naročil, 
tako da se ohrani njihov dostop do javnih 
naročil, poleg tega pa se je treba 
zoperstaviti merilom javnega naročanja, ki 
določajo zahteve ali kvalifikacije, ki 
presegajo osnovne značilnosti kupljenih 
storitev ali blaga; poziva, naj se, kjer je 
mogoče, del javnih naročil nameni 
izključno malim in srednjim podjetjem, da 
bi se povečal njihov skupni delež v javnih 
naročilih; poziva, naj se javnim 
oblikovalcem politik omogoči, da v 
določenem obsegu uporabljajo lokalna 
mala in srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 257
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva, naj se poveča delež 
državnih naročil, ki jih mala in srednja 
podjetja dobijo na podlagi javnih naročil, 
tako da se ohrani njihov dostop do javnih 
naročil, poleg tega pa se je treba 
zoperstaviti merilom javnega naročanja, 
ki določajo zahteve ali kvalifikacije, ki 
presegajo osnovne značilnosti kupljenih 
storitev ali blaga;

18. meni, da bi nacionalne in evropske 
javne uprave morale dajati zgled in 
povečati delež naročil, ki jih mala in 
srednja podjetja dobijo na podlagi javnih 
naročil; poudarja, da so zelena in krožna 
javna naročila strateško orodje za 
okrepitev vzorcev trajnostne proizvodnje 
in potrošnje, ki obenem podpira lokalna, 
inovativna mala in srednja podjetja; 
poziva k obveznim minimalnim ciljem za 
sistematično uporabo okoljskih meril v 
javnih naročilih;

Or. en

Predlog spremembe 258
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva, naj se poveča delež 
državnih naročil, ki jih mala in srednja 
podjetja dobijo na podlagi javnih naročil, 
tako da se ohrani njihov dostop do javnih 
naročil, poleg tega pa se je treba 
zoperstaviti merilom javnega naročanja, ki 
določajo zahteve ali kvalifikacije, ki 
presegajo osnovne značilnosti kupljenih 
storitev ali blaga;

18. poziva, naj se poveča delež 
državnih naročil, ki jih mala in srednja 
podjetja dobijo na podlagi javnih naročil, 
tako da se ohrani njihov dostop do javnih 
naročil, vključno z razdelitvijo velikih 
naročil na manjše sklope, poleg tega pa se 
je treba zoperstaviti merilom javnega 
naročanja, ki določajo zahteve ali 
kvalifikacije, ki presegajo osnovne 
značilnosti kupljenih storitev ali blaga;

Or. en

Predlog spremembe 259
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Martina Dlabajová, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva, naj se poveča delež 
državnih naročil, ki jih mala in srednja 
podjetja dobijo na podlagi javnih naročil, 
tako da se ohrani njihov dostop do javnih 
naročil, poleg tega pa se je treba 
zoperstaviti merilom javnega naročanja, ki 
določajo zahteve ali kvalifikacije, ki 
presegajo osnovne značilnosti kupljenih 
storitev ali blaga;

18. poziva, naj se povečajo priložnosti 
za mala in srednja podjetja, da sodelujejo v 
javnih naročilih, tako da se ohrani njihov 
dostop do informacij, poenostavijo 
postopki in preprečijo merila javnega 
naročanja, ki določajo zahteve ali 
kvalifikacije, ki presegajo osnovne 
značilnosti kupljenih storitev ali blaga;

Or. en

Predlog spremembe 260
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva, naj se poveča delež 
državnih naročil, ki jih mala in srednja 
podjetja dobijo na podlagi javnih naročil, 
tako da se ohrani njihov dostop do javnih 
naročil, poleg tega pa se je treba 
zoperstaviti merilom javnega naročanja, ki 
določajo zahteve ali kvalifikacije, ki 
presegajo osnovne značilnosti kupljenih 
storitev ali blaga;

18. poziva, naj se poveča delež 
državnih naročil, ki jih mala in srednja 
podjetja ter zlasti mikropodjetja dobijo na 
podlagi javnih naročil, tako da se ohrani 
njihov dostop do javnih naročil, poleg tega 
pa se je treba zoperstaviti merilom javnega 
naročanja, ki določajo zahteve ali 
kvalifikacije, ki presegajo osnovne 
značilnosti kupljenih storitev ali blaga;

Or. en

Predlog spremembe 261
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja osrednjo vlogo javnih 
naročil pri izvajanju pritiska na dobavne 
verige v smeri visokih okoljskih 
standardov, s katerim vplivajo na okoljsko 
ravnanje industrije, vključno z malimi in 
srednjimi podjetji; zato poziva države 
članice, naj v celoti izkoristijo politike 
zelenih javnih naročil in jih prilagodijo 
tudi tako, da bodo v njih lahko sodelovala 
mala in srednja podjetja, kar ima lahko 
pomembno vlogo pri ustvarjanju 
povpraševanja po zelenih proizvodih in 
storitvah, na primer tako, da zahtevajo, da 
izdelki vsebujejo minimalno količino 
recikliranih materialov ali dosegajo 
določene ravni energijske učinkovitosti ali 
učinkovite rabe virov;

Or. en

Predlog spremembe 262
Paolo Borchia, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Joëlle Mélin

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Komisijo, naj spodbuja 
nadaljnjo in stalno konkurenčnost malih 
in srednjih podjetij s spodbujanjem 
inovacij in olajšanjem njihovega 
sodelovanja v naročilih na področju 
inovacij in predkomercialnih naročilih, ki 
so običajno dostopna samo velikim 
industrijskim družbam; poziva evropske 
institucije, naj uvedejo merilo glede 
uporabe veljavne in prihodnje evropske 
zakonodaje za ekonomsko razsežnost 
malih in srednjih podjetij z namenom 
regulativne poenostavitve na njihovem 
področju delovanja;



PE657.190v01-00 136/170 AM\1212400SL.docx

SL

Or. en

Predlog spremembe 263
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Komisijo in države članice, 
naj izkoristijo prilagodljivost novega 
okvira javnega naročanja EU in 
poenostavijo postopke za oddajo javnih 
naročil; podpira poziv Komisije državam 
članicam in naročnikom, naj razdelijo 
velike pogodbe o javnih naročilih na 
manjše sklope, da bi spodbudili 
sodelovanje malih in srednjih podjetij ter 
tako prispevali k skrajšanju in 
diverzifikaciji dobavnih verig; poziva, naj 
se javnim organom ter malim in srednjim 
podjetjem v ta namen zagotovijo dodatne 
smernice v zvezi z obstoječo 
prilagodljivostjo in prilagoditvijo pravil o 
javnih naročilih;

Or. en

Predlog spremembe 264
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja pomen partnerstev z 
nacionalnimi upravami, da bi ustvarili trg 
javnih naročil, ki bo temeljil na zmerno 
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velikih razpisih, na katerih bodo mala in 
srednja podjetja lahko sodelovala v 
postopku javnega naročanja in na 
katerem bo lahko med udeleženci na trgu 
prava in poštena konkurenca; poudarja, 
da mora enotni evropski dokument v zvezi 
z oddajo javnega naročila (ESPD) malim 
in srednjim podjetjem postati dostopnejši;

Or. en

Predlog spremembe 265
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poudarja, da je treba okrepiti 
orodja za zaščito malih in srednjih 
podjetij, kadar tretje države sprejmejo 
nezakonite ukrepe, ki imajo negativne 
posledice na podjetja iz EU;

Or. en

Predlog spremembe 266
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva k cilju izboljšanja 
učinkovitosti javnega naročanja z 
usmerjanjem, priporočili in izmenjavo 
znanja ter izkušenj;

Or. en
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Predlog spremembe 267
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. poziva države članice, naj 
oblikujejo svoje davčne sisteme tako, da 
bodo bolj primerni za pogosto kapitalsko 
revna okolja, v katerih delujejo zagonska 
in mikro podjetja, pri čemer naj 
zagotovijo, da so delniške opcije 
obdavčene šele ob prodaji in da se lahko 
izdajajo brez glasovalnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 268
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Angelika Niebler, Maria da Graça Carvalho, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani

Predlog resolucije
Odstavek 18 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18c. poudarja, da bi davčne ugodnosti 
za delniške opcije morale biti priznane 
prek meja držav članic, kjer je to mogoče, 
da bi zaposlenim omogočili uveljavljanje 
njihovih pravic do prostega gibanja, ne da 
bi bili pri tem neugodno in pogosto 
kaznovalno davčno obravnavani;

Or. en
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Predlog spremembe 269
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj za zmanjšanje 
izkrivljanja trga, ki je posledica trgovanja s 
tretjimi državami, uporabi instrumente 
trgovinske zaščite; poziva, naj postane 
načelo „najprej pomisli na male“ ključen 
vidik evropske trgovinske politike;

19. poziva Komisijo, naj za zmanjšanje 
izkrivljanja trga, ki je posledica trgovanja s 
tretjimi državami, uporabi instrumente 
trgovinske zaščite; poziva, naj postane 
načelo „najprej pomisli na male“ ključen 
vidik evropske trgovinske politike in naj se 
uvedejo ukrepi, ki bodo malim in srednjim 
podjetjem omogočali, da bodo zlahka 
prepoznali pomembne in koristne vidike 
sporazumov; pozdravlja napoved 
Komisije, da bo vzpostavila nov 
informacijski portal o carinskih postopkih 
in formalnostih;

Or. en

Predlog spremembe 270
Paolo Borchia

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj za zmanjšanje 
izkrivljanja trga, ki je posledica trgovanja s 
tretjimi državami, uporabi instrumente 
trgovinske zaščite; poziva, naj postane 
načelo „najprej pomisli na male“ ključen 
vidik evropske trgovinske politike;

19. poziva Komisijo, naj za zmanjšanje 
izkrivljanja trga, ki je posledica trgovanja s 
tretjimi državami, uporabi instrumente 
trgovinske zaščite; poziva, naj postane 
načelo „najprej pomisli na male“ ključen 
vidik evropske trgovinske politike in naj se 
v trgovinske sporazume vključi 
samostojno poglavje za mala in srednja 
podjetja, v katerem bodo sklici na določbe, 
prijazne do mikro, malih in srednjih 
podjetij, in ki bo tem omogočilo hitro 
prepoznavanje pomembnih in koristih 
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vidikov sporazuma;

Or. en

Predlog spremembe 271
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj za zmanjšanje 
izkrivljanja trga, ki je posledica trgovanja 
s tretjimi državami, uporabi instrumente 
trgovinske zaščite; poziva, naj postane 
načelo „najprej pomisli na male“ ključen 
vidik evropske trgovinske politike;

19. poziva Komisijo, naj si prizadeva 
za enake konkurenčne pogoje in 
regulativno okolje, v katerem bodo lahko 
mala in srednja podjetja uspevala ter bila 
konkurenčna na svetovni ravni; poziva, 
naj postane načelo „najprej pomisli na 
male“ ključen vidik evropske trgovinske 
politike, zlasti z vključitvijo poglavij in 
določb, posebej namenjenih malim in 
srednjim podjetjem, v pogajanja o 
prostotrgovinskih sporazumih s tretjimi 
državami;

Or. en

Predlog spremembe 272
Sandra Pereira, Sira Rego, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Cornelia Ernst, Marisa 
Matias, Manuel Bompard, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva Komisijo, naj spremlja 
razmere in oceni, ali bo poleg 
napovedanih ukrepov mogoče dodeljevati 
tudi nujno pomoč, vštevši finančna 
sredstva in kapitalizacijo;
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Or. pt

Predlog spremembe 273
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ugotavlja, da je kriza zaradi covida-
19 mala in srednja podjetja prisila k temu, 
da so prešla na inovativne tehnologije in 
poslovne modele, kot sta e-trgovanje in 
ekonomija delitve, ter poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo naložbe v raziskave in 
inovacije usmerjene v udeležbo malih in 
srednjih podjetij;

20. ugotavlja, da je kriza zaradi covida-
19 mala in srednja podjetja prisilila k 
temu, da so prešla na inovativne 
tehnologije, načine organizacije dela in 
poslovne modele, kot so delo na daljavo, 
e-trgovanje in ekonomija delitve, ter 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
naložbe v raziskave in inovacije usmerjene 
v udeležbo malih in srednjih podjetij; zato 
poziva, naj se malim in srednjim 
podjetjem omogoči dostop do znatnega 
deleža sredstev programa Obzorje Evropa 
prek Evropskega sveta za inovacije, pa 
tudi skupnih delov programa; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
partnerstva in misije programa Obzorje 
Evropa pregledni in vključujoči ves čas 
njihovega izvajanja, zlasti glede 
sodelovanja malih in srednjih podjetij, 
določanja njihove strateške raziskovalne 
agende in letnih delovnih programov ter 
pravične izmenjave ugotovitev in 
rezultatov;

Or. en

Predlog spremembe 274
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 20
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ugotavlja, da je kriza zaradi covida-
19 mala in srednja podjetja prisila k temu, 
da so prešla na inovativne tehnologije in 
poslovne modele, kot sta e-trgovanje in 
ekonomija delitve, ter poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo naložbe v raziskave in 
inovacije usmerjene v udeležbo malih in 
srednjih podjetij;

20. ugotavlja, da je kriza zaradi covida-
19 mala in srednja podjetja prisilila k 
temu, da so prešla na inovativne 
tehnologije in digitalne poslovne modele, 
kot sta e-trgovanje in ekonomija delitve, ter 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
naložbe v raziskave in inovacije usmerjene 
v udeležbo malih in srednjih podjetij; 
poudarja, da je treba okrepiti standarde 
kibernetske varnosti malih in srednjih 
podjetij ter zagotoviti, da odgovorni 
organi in uprave sodelujejo z zasebnim 
sektorjem pri vzpostavljanju enotnih 
kontaktnih točk v državah članicah, ki 
bodo olajšale dostop do informacij, 
smernic in nasvetov za mala in srednja 
podjetja, kako določiti in izvesti ukrepe za 
izboljšanje kibernetske varnosti v njihovih 
dejavnostih;

Or. en

Predlog spremembe 275
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. ugotavlja, da je kriza zaradi covida-
19 mala in srednja podjetja prisila k temu, 
da so prešla na inovativne tehnologije in 
poslovne modele, kot sta e-trgovanje in 
ekonomija delitve, ter poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo naložbe v raziskave in 
inovacije usmerjene v udeležbo malih in 
srednjih podjetij;

20. ugotavlja, da je kriza zaradi covida-
19 mala in srednja podjetja prisilila k 
temu, da so prešla na inovativne 
tehnologije, poslovne modele ter nove 
oblike organizacije dela, kot so e-
trgovanje, ekonomija delitve in delo na 
daljavo; opozarja, da nekatera mala in 
srednja podjetja niso bila pripravljena na 
hitro prilagoditev novim razmeram; v 
zvezi s tem poziva Komisijo, naj zagotovi, 
da bodo naložbe v raziskave in inovacije 
usmerjene v udeležbo malih in srednjih 
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podjetij; poziva tudi k spoštovanju pravic 
delavcev v celotnem procesu;

Or. en

Predlog spremembe 276
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poudarja, da je za pravičen, 
vključujoč in učinkovit ekološki prehod 
nujno treba zagotoviti ustrezno znanje, 
usposabljanje in preusposabljanje 
lastnikov ter zaposlenih v malih in 
srednjih podjetjih; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj oblikujejo pobude za 
opredelitev in zapolnjevanje vrzeli v 
znanjih ter spretnostih malih in srednjih 
podjetij ter njihove delovne sile v zvezi s 
preoblikovanjem proizvodov, postopkov in 
storitev v okviru ekološkega prehoda, ter 
obenem oblikujejo in izvajajo programe za 
preusposabljanje delavcev, katerih znanja 
in spretnosti bodo zaradi prehoda 
zastareli;

Or. en

Predlog spremembe 277
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poudarja, da bi naložbe v inovacije 
morale biti prednostno usmerjene v 
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ekosisteme, ki vključujejo mala in srednja 
podjetja in krepijo soustvarjanje, 
dozorevanje in prenos odličnih tehnologij 
v industrijo ter tudi uvajanje novih 
tehnologij, obenem pa spodbujajo podjetja 
k širitvi; ugotavlja, da bo Evropski inštitut 
za inovacije in tehnologijo (EIT) v zvezi s 
tem ključen; ugotavlja, da bi financiranje 
na podlagi lastniškega kapitala in 
financiranje s posojili morala biti 
omejena na mala in srednja podjetja, 
vključena v dejavnosti, ki so blizu trgu, in 
projekte na višjih ravneh tehnološke 
pripravljenosti;

Or. en

Predlog spremembe 278
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva k povečanju financiranja iz 
programov COSME in Obzorje Evropa za 
razvoj ekoinovativnih rešitev, ki jih 
razvijejo mala in srednja podjetja ali so 
njim namenjene, zlasti za izboljšanje 
zasnove proizvodov, zmanjšanje rabe virov 
in izboljšanje uspešnosti postopkov; meni, 
da je poleg tega treba za spodbujanje 
zelenega in digitalnega prehoda 
netehnološkim, organizacijskim in 
sistemskim inovacijam ter inovacijam v 
javnem sektorju nameniti enako 
pozornost kot tehnološko usmerjenim 
rešitvam;

Or. en

Predlog spremembe 279
Jens Gieseke
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v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poudarja, da je ključnega pomena, 
da načrt za okrevanje pomaga usmeriti 
našo strategijo za mala in srednja podjetja 
ter jim zagotovi ustrezne človeške vire in 
tehnološke zmogljivosti, da bodo bolj 
odporna in konkurenčna v podatkovnem 
gospodarstvu;

Or. en

Predlog spremembe 280
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva, naj evropski podporni 
instrumenti in pobude zagotovijo kar 
najširše sodelovanje malih in srednjih 
podjetij v razpisih in projektih; v zvezi s 
tem opozarja na pomembnost programa 
Hitra pot do inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 281
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Predlog resolucije
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Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. poudarja, da morajo ciljno 
usmerjene javne politike podpreti 
horizontalne potrebe, povezane s postopki 
digitalne preobrazbe v mikro, malih in 
srednjih podjetjih, kot so zmanjšanje 
upravnih bremen, pa tudi izboljšanje 
zmogljivosti za e-trgovanje in uvajanje 
novih tehnologij; poziva Komisijo, naj 
razvije pilotno pobudo za pospešitev 
uvajanja e-trgovanja v malih in srednjih 
podjetjih, na primer z dejavnostmi 
usposabljanja in svetovanja, tehnično 
pomočjo, dobrimi praksami ali 
povezovanjem v okviru trikotnika znanja 
ter vključevanjem vseh ustreznih 
deležnikov in lokalnih oblasti;

Or. en

Predlog spremembe 282
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. meni, da sedanja ureditev pravic 
intelektualne lastnine ne spodbuja 
inovacij, kar pogosto škodi malim in 
srednjim podjetjem; meni, da se z večjo 
preglednostjo ter inovativnimi praksami 
upravljanja in licenciranja, kot je 
odprtokodni model, lahko dosežejo 
hitrejše tržne rešitve; poziva Komisijo, naj 
vzpostavi ravnovesje med uveljavljanjem 
pravic intelektualne lastnine in 
spodbujanjem inovacij, predvsem glede 
zagotavljanja dostopa do zdravil, varstva 
javnega zdravja ter inovacij in tehnologij, 
povezanih s podnebnimi spremembami;
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Or. en

Predlog spremembe 283
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da kadar je mogoče, 
instrumenti raziskav in inovacij, kot je 
pospeševalec Evropskega sveta za 
inovacije, nudijo hitre priložnosti za 
zagonska podjetja, ki razvijajo inovativne 
tehnologije, ki lahko podprejo na primer 
testiranje na covid-19, njegovo zdravljenje 
ali spremljanje njegovega izbruha;

Or. en

Predlog spremembe 284
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 20 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20c. pozdravlja okrepljeno vlogo, ki jo 
bo imel sklad InvestEU v načrtu za 
okrevanje, pri čemer bo zlasti sklop za 
mala in srednja podjetja služil kot glavno 
finančno orodje za utrditev poslovnih 
modelov malih in srednjih podjetij in jim 
pomagal vlagati v prakse upravljanja, 
znanja in spretnosti ter projekte, ki 
spodbujajo konkurenčnost ter tržno 
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usmerjene inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 285
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 20 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20d. pozdravlja vključitev malih in 
srednjih podjetij v evropske vesoljske 
programe, vključno z razvojem številnih 
storitev in aplikacij v prodajnem sektorju; 
priznava ključno vlogo, ki jo imajo mala 
in srednja podjetja v dobavnih verigah na 
področju obrambe v Evropi, in pozdravlja 
nove priložnosti zanje v Evropskem 
obrambnem skladu;

Or. en

Predlog spremembe 286
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. obžaluje, da je doslej le 17 % malih 
in srednjih podjetij v svoja podjetja 
uspešno vključilo digitalno tehnologijo, in 
poziva, naj se instrumenti, kot so evropska 
podjetniška mreža in vozlišča za digitalne 
inovacije, pregledajo, da bi ocenili in 
izboljšali njihovo učinkovitost;

21. obžaluje, da je doslej le 17 % malih 
in srednjih podjetij v svoja podjetja 
uspešno vključilo digitalno tehnologijo, in 
poziva, naj se instrumenti, kot so vozlišča 
za digitalne inovacije, pregledajo, da bi 
ocenili in izboljšali njihovo učinkovitost; 
poudarja, da je posebno pozornost treba 
posvetiti zagotavljanju osnovnih digitalnih 
znanj in spretnosti malim in srednjim 
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podjetjem, ki niso dejavna na digitalnem 
področju, vključno z: obveščanjem o 
njihovih digitalnih pravicah in 
obveznostih ter kibernetski varnosti in 
praktično usmerjenim poučevanjem 
digitalizacije poslovnih procesov; 
poudarja, da je potreba po usposabljanju 
o osnovnih digitalnih znanjih in 
spretnostih še posebej izrazita v sektorjih z 
velikim deležem malih in srednjih podjetij 
ter nizko stopnjo digitalizacije ter med 
malimi in srednjimi podjetji, ki so na 
oddaljenih območjih in imajo omejen 
dostop do digitalne infrastrukture ter 
posledično omejeno strokovno znanje na 
tem področju; v ta namen poziva k 
vzpostavitvi novih vozlišč za digitalne 
inovacije tudi v manjših mestih ter na 
podeželskih in obrobnih območjih;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. obžaluje, da je doslej le 17 % malih 
in srednjih podjetij v svoja podjetja 
uspešno vključilo digitalno tehnologijo, in 
poziva, naj se instrumenti, kot so evropska 
podjetniška mreža in vozlišča za digitalne 
inovacije, pregledajo, da bi ocenili in 
izboljšali njihovo učinkovitost;

21. obžaluje, da je doslej le 17 % malih 
in srednjih podjetij v svoja podjetja 
uspešno vključilo digitalno tehnologijo; 
poudarja, da bi bilo treba za premostitev 
digitalne vrzeli povečati delež diplomantov 
na področju naravoslovja, tehnologije, 
inženirstva in matematike ter obravnavati 
vrzel, s katero se na tem področju soočajo 
ženske; v zvezi s tem pozdravlja program 
znanj in spretnosti za Evropo;

Or. en
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Predlog spremembe 288
Paolo Borchia

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. obžaluje, da je doslej le 17 % malih 
in srednjih podjetij v svoja podjetja 
uspešno vključilo digitalno tehnologijo, in 
poziva, naj se instrumenti, kot so evropska 
podjetniška mreža in vozlišča za digitalne 
inovacije, pregledajo, da bi ocenili in 
izboljšali njihovo učinkovitost;

21. obžaluje, da je doslej le 17 % malih 
in srednjih podjetij v svoja podjetja 
uspešno vključilo digitalno tehnologijo, in 
poziva, naj se instrumenti, kot so evropska 
podjetniška mreža in vozlišča za digitalne 
inovacije, pregledajo, da bi ocenili in 
izboljšali njihovo učinkovitost, pri čemer 
naj bodo v pregled dejavno vključeni 
predstavniki malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 289
Pietro Fiocchi

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. obžaluje, da je doslej le 17 % malih 
in srednjih podjetij v svoja podjetja 
uspešno vključilo digitalno tehnologijo, in 
poziva, naj se instrumenti, kot so evropska 
podjetniška mreža in vozlišča za digitalne 
inovacije, pregledajo, da bi ocenili in 
izboljšali njihovo učinkovitost;

21. obžaluje, da je doslej le 17 % malih 
in srednjih podjetij v svoja podjetja 
uspešno vključilo digitalno tehnologijo, in 
poziva, naj se instrumenti, kot so evropska 
podjetniška mreža in vozlišča za digitalne 
inovacije, pregledajo, da bi ocenili in 
izboljšali njihovo učinkovitost, pri čemer 
naj bodo v pregled dejavno vključeni 
predstavniki malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 290
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer
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Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. obžaluje, da je doslej le 17 % malih 
in srednjih podjetij v svoja podjetja 
uspešno vključilo digitalno tehnologijo, in 
poziva, naj se instrumenti, kot so evropska 
podjetniška mreža in vozlišča za digitalne 
inovacije, pregledajo, da bi ocenili in 
izboljšali njihovo učinkovitost;

21. obžaluje, da je doslej le 17 % malih 
in srednjih podjetij v svoja podjetja 
uspešno vključilo digitalno tehnologijo, in 
poziva, naj se instrumenti, kot so evropska 
podjetniška mreža in vozlišča za digitalne 
inovacije, spremljajo in ustrezno 
reformirajo, da bi izboljšali njihovo 
učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 291
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poziva države članice, naj 
uporabijo del sklada za okrevanje za 
finančno podporo malim in srednjim 
podjetjem pri pridobivanju ustreznih 
znanj in spretnosti ter uvajanju 
najnovejših digitalnih tehnologij in oblik 
povezovanja; poziva Komisijo, naj 
uresniči enotni evropski digitalni in 
podatkovni trg, ki bo dostopen malim in 
srednjim podjetjem, ter zagotovi pretok 
podatkov v EU in med sektorji, spodbuja 
naložbe v standarde, orodja in 
infrastrukturo naslednje generacije za 
shranjevanje in obdelavo podatkov ter 
združevanje evropskih podatkov v 
ključnih sektorjih s skupnimi in 
interoperabilnimi podatkovnimi prostori 
na ravni EU;
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Or. en

Predlog spremembe 292
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. opozarja na pomembnost 
instrumentov, kot so evropska podjetniška 
mreža in vozlišča za digitalne inovacije, ki 
so ključni za omogočitev 
internacionalizacije, digitalizacije in 
prizadevanj za inovacije malih in srednjih 
podjetij na lokalni ravni, tudi na 
okoljskem področju; poziva tudi k oceni 
njihovega dosega s temeljito analizo 
kategorij podjetij, ki jim njihovi ukrepi 
koristijo, da bi izboljšali njihovo 
učinkovitost in zagotovili, da ti 
instrumenti ustrezajo svojemu namenu;

Or. en

Predlog spremembe 293
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja, da imajo neosebni 
podatki in prenos tehnologije iz 
akademskih krogov v mala in srednja 
podjetja ključno vlogo; podpira Komisijo 
pri vzpostavitvi evropskih podatkovnih 
prostorov za nediskriminatorno, zaupanja 
vredno in varno izmenjavo neosebnih 
podatkov, da bi se povečal pretok 
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podatkov med podjetji in z vladami z 
uporabo modela odprtih podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 294
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. zahteva, naj se znatno povečajo 
sredstva programov COSME in Obzorje 
Evropa, namenjena razvoju ekoinovacij 
malih in srednjih podjetij, kot je 
zmanjšana ter bolj učinkovita raba virov 
in energije;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 21 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. pozdravlja sveženj zelenega 
dogovora in zlasti ukrepe, ki bodo 
neposredno koristili evropskim malim in 
srednjim podjetjem, kot so akcijski načrt 
za krožno gospodarstvo in pobude tako 
imenovanega vala prenove; poudarja, da 
pravica do popravila, ki sicer koristi 
potrošnikom, lahko prisili mala in srednja 
podjetja, da vstopijo na tržni segment 
popravil, in da lahko politike, ki so 
namenjene izboljšanju energetske 
učinkovitosti stavb, koristijo malim in 
srednjim podjetjem v gradbenem sektorju, 
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pa tudi spodbudijo prihranke energije 
med malimi in srednjimi podjetji ter tako 
prispevajo k zmanjšanju njihovih 
operativnih stroškov; poziva k okrepitvi 
trga podjetij za energetske storitve;

Or. en

Predlog spremembe 296
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. poudarja potrebo po zagotovitvi 
popolne vključenosti malih in srednjih 
podjetij v industrijske ekosisteme, ki jih je 
opredelila Komisija, pa tudi v obstoječa in 
prihodnja industrijska zavezništva, 
pomembne projekte skupnega evropskega 
interesa ter industrijski forum; obžaluje 
pomanjkljivo preglednost in omejene 
informacije, ki so na voljo, zlasti v zvezi z 
industrijskim ekosistemom in zadevnimi 
okviri programov; opozarja, da bi moral 
biti cilj ekosistemskega pristopa celostna 
in pregledna vključitev vseh ustreznih 
gospodarskih in socialnih deležnikov, tudi 
malih in srednjih podjetij, da bi spodbujali 
odprte razprave in splošne rešitve v 
celotnih vrednostnih verigah;

Or. en

Predlog spremembe 297
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola
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Predlog resolucije
Odstavek 21 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. poziva Komisijo, naj sprejme 
vzporedno in močnejšo politiko za 
izboljšanje internetne infrastrukture in 
pogojev povezljivosti na vseh podeželskih, 
primestnih in bolj obrobnih območjih in 
regijah, kar je osnovni pogoj za 
izboljšanje digitalizacije in uresničitev 
uspešne preobrazbe; poziva Komisijo, naj 
razmisli o določitvi zavezujočih ciljev 
glede povezljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 298
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 21 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21c. poudarja, da so inovacije v malih 
in srednjih podjetjih ključni dejavnik 
produktivnosti in vključujoče rasti ter 
lahko pomagajo rešiti svetovne in 
družbene izzive in zagotoviti boljše 
delovne pogoje; opozarja, da razvoj 
tehnologij in digitalizacija povečujeta 
priložnosti malih in srednjih podjetij za 
inovacije in uspeh, pospešujeta širjenje 
znanja in pojavljanje novih poslovnih 
modelov ter krepita njihovo zmogljivost, 
da se hitreje širijo;

Or. en
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Predlog spremembe 299
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 21 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21c. meni, da bodo svetovalci za 
trajnost ključni pri spodbujanju zelenih 
priložnosti med malimi in srednjimi 
podjetji, vključno z mikropodjetji, ter jim 
bodo pomagali razumeti spremembe v 
okoljski zakonodaji, pa tudi priložnosti, ki 
izhajajo iz zelenega dogovora, glede na 
njihovo strukturo, poslovni model in 
splošneje glede na njihove potrebe, saj ni 
univerzalnega pristopa;

Or. en

Predlog spremembe 300
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 21 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21d. poudarja, da je sodelovanje 
ključna razsežnost za izboljšanje 
uspešnosti malih in srednjih podjetij; v ta 
namen se bolj spodbujajo grozdi in 
partnerstva z vsemi akterji v trikotniku 
znanja (izobraževanje, raziskave in 
inovacije) ter zlasti z raziskovalnimi 
središči in akademskimi krogi; poziva 
Komisijo, naj podpre sklenitev 
inovacijskih sporazumov z grozdi malih in 
srednjih podjetij, da bi zmanjšali upravno 
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breme, poenostavili postopke in vzpostavili 
zmogljivosti za skupne storitve;

Or. en

Predlog spremembe 301
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Sven Schulze, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Predlog resolucije
Odstavek 21 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21e. pozdravlja analizo Komisije o 
prvih industrijskih ekosistemih ter 
poudarja, da jo je pomembno poglobiti in 
po potrebi razširiti; poudarja, da jo je 
pomembno dopolniti z močnim 
horizontalnim ekosistemom za inovacije, v 
katerem bodo obravnavana ključna 
prečna vprašanja, kot so skrajšanje 
upravnih postopkov in znižanje upravnih 
stroškov, razširitev infrastrukture, 
prožnost trga dela in mobilizacija 
usposobljene delovne sile, oskrba s 
surovinami ter posodobitev 
konkurenčnega prava;

Or. en

Predlog spremembe 302
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, Eva Maydell, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Sara Skyttedal, 
Massimiliano Salini, Antonio Tajani

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

21f. poudarja, da bi lahko preveč 
podrobna zakonodaja na področjih, kot 
sta umetna inteligenca in kibernetska 
varnost, privedla do oblikovanja preveč 
birokratske in zapletene zakonodaje za 
mala in srednja podjetja, ki poslujejo na 
enotnem trgu; poziva k preusmeritvi na 
tehnološko nevtralen zakonodajni okvir, 
ki bi temeljil na načelih in pospeševal 
razvoj trga;

Or. en

Predlog spremembe 303
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva k zavezujočemu testu za 
mala in srednja podjetja, s katerim bi 
lahko ocenili gospodarski vpliv 
zakonodajnih predlogov na mala in 
srednja podjetja; poziva, naj se ustrezno 
oceni stroškovna učinkovitost 
načrtovanega zaostrovanja sedanjih ciljev 
glede emisij CO2;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 304
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 22
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva k zavezujočemu testu za 
mala in srednja podjetja, s katerim bi 
lahko ocenili gospodarski vpliv 
zakonodajnih predlogov na mala in 
srednja podjetja; poziva, naj se ustrezno 
oceni stroškovna učinkovitost 
načrtovanega zaostrovanja sedanjih ciljev 
glede emisij CO2;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 305
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva k zavezujočemu testu za 
mala in srednja podjetja, s katerim bi lahko 
ocenili gospodarski vpliv zakonodajnih 
predlogov na mala in srednja podjetja; 
poziva, naj se ustrezno oceni stroškovna 
učinkovitost načrtovanega zaostrovanja 
sedanjih ciljev glede emisij CO2;

22. poziva k zavezujočemu testu za 
mala in srednja podjetja, s katerim bi lahko 
ocenili vpliv zakonodajnih predlogov na 
mala in srednja podjetja ter pripravili 
zakonodajo, ki bi upoštevala potrebe in 
posebnosti različnih vrst malih in srednjih 
podjetij; poziva Komisijo, naj pripravi 
minimalne zahteve, zbira in spodbuja 
najboljše prakse ter razvije smernice za 
sistematično izvajanje testov za mala in 
srednja podjetja na nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 306
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 22
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva k zavezujočemu testu za 
mala in srednja podjetja, s katerim bi lahko 
ocenili gospodarski vpliv zakonodajnih 
predlogov na mala in srednja podjetja; 
poziva, naj se ustrezno oceni stroškovna 
učinkovitost načrtovanega zaostrovanja 
sedanjih ciljev glede emisij CO2;

22. poziva k zavezujočemu testu za 
mala in srednja podjetja, s katerim bi lahko 
ocenili gospodarski vpliv zakonodajnih 
predlogov na mala in srednja podjetja; v 
zvezi s tem poziva, naj se celovito ocenijo 
možni stroški in bremena za evropska 
mala in srednja podjetja ter učinki na 
delavce;

Or. en

Predlog spremembe 307
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. opozarja, da je treba v oblikovanje 
politik dejavno vključiti predstavnike 
malih in srednjih podjetij, da bi našli 
trajnostni pristop za uresničitev ciljev 
zelenega dogovora, ki morajo temeljiti na 
točnih ocenah trajnosti;

23. opozarja, da je treba v oblikovanje 
politik dejavno vključiti predstavnike 
malih in srednjih podjetij, da bi našli 
trajnostni pristop za uresničitev ciljev 
zelenega dogovora, ki morajo temeljiti na 
točnih ocenah trajnosti; opozarja Komisijo, 
da označevanje pomeni upravno breme za 
podjetja, in priznava, da bi bilo treba 
zahtevati samo bistvene informacije, pri 
čemer je ključno preprosto in 
avtomatizirano izpolnjevanje zahtev;

Or. en

Predlog spremembe 308
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe
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23. opozarja, da je treba v oblikovanje 
politik dejavno vključiti predstavnike 
malih in srednjih podjetij, da bi našli 
trajnostni pristop za uresničitev ciljev 
zelenega dogovora, ki morajo temeljiti na 
točnih ocenah trajnosti;

23. opozarja, da je treba v oblikovanje 
politik dejavno vključiti predstavnike 
malih in srednjih podjetij ter delavcev, da 
bi našli trajnostni pristop za uresničitev 
ciljev zelenega dogovora; v zvezi s tem 
opozarja, da je v skladu z evropskim 
stebrom socialnih pravic pomembno 
spodbujati socialni dialog pri oblikovanju 
in izvajanju politik za mala in srednja 
podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 309
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. opozarja, da je treba v oblikovanje 
politik dejavno vključiti predstavnike 
malih in srednjih podjetij, da bi našli 
trajnostni pristop za uresničitev ciljev 
zelenega dogovora, ki morajo temeljiti na 
točnih ocenah trajnosti;

23. opozarja, da je treba v oblikovanje 
politik dejavno vključiti predstavnike 
malih in srednjih podjetij, da bi našli 
trajnostni pristop za uresničitev ciljev 
zelenega dogovora, ki morajo temeljiti na 
točnih ocenah trajnosti; pozdravlja predlog 
Komisije, da evropskim podjetniškim 
mrežam zagotovi svetovalce za trajnost;

Or. en

Predlog spremembe 310
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. opozarja, da je treba v oblikovanje 23. opozarja, da je treba v oblikovanje 
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politik dejavno vključiti predstavnike 
malih in srednjih podjetij, da bi našli 
trajnostni pristop za uresničitev ciljev 
zelenega dogovora, ki morajo temeljiti na 
točnih ocenah trajnosti;

politik dejavno vključiti predstavnike 
malih in srednjih podjetij, da bi zagotovili 
ustrezno upoštevanje posebnosti malih in 
srednjih podjetij v ureditvi EU;

Or. en

Predlog spremembe 311
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva Komisijo in države članice, 
naj začnejo evropski val prenove, ki bi 
lahko podprl mala in srednja podjetja v 
težavah po vsej Evropi, oživil energetski in 
gradbeni sektor ter obenem koristil 
podjetjem in spodbudil uporabo lokalnih 
obnovljivih virov energije; poudarja, da 
morajo zasebne naložbe in evropski skladi 
dajati prednost malim in srednjim 
podjetjem s projekti obnove in 
naknadnega opremljanja ter finančnimi 
in davčnimi spodbudami; poudarja vlogo 
Sklada za pravični prehod pri 
financiranju med drugim izpopolnjevanja 
in prekvalificiranja delavcev za gradbeni 
sektor in sektor obnov, v katerih je 97 % 
izvajalcev malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 312
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. meni, da bi digitalni potni list za 
proizvode, ki bi bil dobro zasnovan in 
usklajen z obstoječimi sistemi, 
poslovanjem, organi za standardizacijo in 
globalnimi standardi, lahko pomagal 
zmanjšati to breme;

Or. en

Predlog spremembe 313
Robert Roos
v imenu skupine ECR
Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Izabela-Helena Kloc

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bodo ukrepi za okrevanje koristili vsem 
sektorjem; opozarja, da bi bilo nepravično 
dodatno podpreti nekatere sektorje samo 
zato, ker so dejavnosti, ki se izvajajo v teh 
sektorjih, del favoriziranih projektov EU;

Or. en

Predlog spremembe 314
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Valérie Hayer

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. obžaluje, da v strategiji EU za 
povezovanje energetskega sistema1a ni 
ukrepov, ki bi bili posebej namenjeni 
malim in srednjim podjetjem; poudarja, 
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da so mala in srednja podjetja ključna pri 
gradnji pametne, digitalne in odporne 
energetske infrastrukture, zato bi bilo 
treba njihovo vlogo spodbujati; poziva, 
naj bo na prihodnjih seznamih projektov 
skupnega interesa prednost dana 
projektom, ki jih vložijo mala in srednja 
podjetja;
_________________
1a COM(2020)0299 – Gonilo za podnebno 
nevtralno gospodarstvo: strategija EU za 
povezovanje energetskega sistema.

Or. en

Predlog spremembe 315
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. opozarja, da je doseganje podnebne 
nevtralnosti svetovni izziv, in ugotavlja, da 
lahko ima mehanizem za prilagajanje na 
mejah bistveno vlogo pri tem, da se 
konkurenčnost evropskih malih in srednjih 
podjetij zaščiti, hkrati pa mednarodne 
trgovinske partnerje EU spodbuja k temu, 
da sprejmejo višje okoljske standarde;

24. opozarja, da je doseganje podnebne 
nevtralnosti svetovni izziv, in ugotavlja, da 
lahko ima mehanizem za prilagajanje na 
mejah bistveno vlogo pri tem, da se 
konkurenčnost evropskih malih in srednjih 
podjetij zaščiti, hkrati pa mednarodne 
trgovinske partnerje EU spodbuja k temu, 
da sprejmejo visoke okoljske standarde; 
poudarja, da takšen instrument ne bi smel 
škoditi delovanju enotnega trga in da bi 
bilo treba zaščititi potrošnike, zlasti tiste iz 
držav članic, ki se močno zanašajo na 
uvoz iz tretjih držav; potrjuje, da bi 
mehanizem za prilagajanje na mejah 
moral biti povezan s splošno industrijsko 
politiko, namenjeno spodbujanju 
strateških vrednostnih verig v Evropski 
uniji, da bi okrepili njeno industrijsko 
neodvisnost;

Or. en
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Predlog spremembe 316
Jens Gieseke
v imenu skupine PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Markus Pieper, Sara 
Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. opozarja, da je doseganje podnebne 
nevtralnosti svetovni izziv, in ugotavlja, da 
lahko ima mehanizem za prilagajanje na 
mejah bistveno vlogo pri tem, da se 
konkurenčnost evropskih malih in srednjih 
podjetij zaščiti, hkrati pa mednarodne 
trgovinske partnerje EU spodbuja k temu, 
da sprejmejo višje okoljske standarde;

24. opozarja, da je doseganje podnebne 
nevtralnosti svetovni izziv, in ugotavlja, da 
lahko imata mehanizem za prilagajanje na 
mejah, skladen s STO, in posebna zaščita 
pred selitvijo virov CO2 za industrijska 
mala in srednja podjetja bistveno vlogo 
pri tem, da se konkurenčnost evropskih 
malih in srednjih podjetij zaščiti, hkrati pa 
mednarodne trgovinske partnerje EU 
spodbuja k temu, da sprejmejo višje 
okoljske standarde; priznava, da bo samo 
mehanizem, skladen s STO, preprečil 
povračilne ukrepe trgovinskih partnerjev, 
ki bi lahko znatno škodili konkurenčnosti 
evropskih malih in srednjih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 317
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. opozarja, da je doseganje podnebne 
nevtralnosti svetovni izziv, in ugotavlja, da 
lahko ima mehanizem za prilagajanje na 
mejah bistveno vlogo pri tem, da se 
konkurenčnost evropskih malih in srednjih 
podjetij zaščiti, hkrati pa mednarodne 

24. opozarja, da je doseganje podnebne 
nevtralnosti svetovni izziv, in ugotavlja, da 
lahko ima mehanizem za prilagajanje na 
mejah bistveno vlogo pri tem, da se 
konkurenčnost evropskih malih in srednjih 
podjetij zaščiti, hkrati pa mednarodne 
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trgovinske partnerje EU spodbuja k temu, 
da sprejmejo višje okoljske standarde;

trgovinske partnerje EU spodbuja k temu, 
da sprejmejo višje okoljske in socialne 
standarde; v zvezi s tem pozdravlja namero 
Komisije, da predlaga davek na meji glede 
na emisije ogljika, skladen s STO, in jo 
poziva, naj v zvezi s tem oceni možnost, da 
se namesto tega uporabi davek na dodane 
emisije, s katerim bi z DDV na končni 
proizvod denarno izrazili emisije CO2 v 
proizvodnem postopku;

Or. en

Predlog spremembe 318
Robert Roos
v imenu skupine ECR
Jessica Stegrud, Izabela-Helena Kloc

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. opozarja, da je doseganje podnebne 
nevtralnosti svetovni izziv, in ugotavlja, 
da lahko ima mehanizem za prilagajanje 
na mejah bistveno vlogo pri tem, da se 
konkurenčnost evropskih malih in 
srednjih podjetij zaščiti, hkrati pa 
mednarodne trgovinske partnerje EU 
spodbuja k temu, da sprejmejo višje 
okoljske standarde;

24. opozarja, da so podnebne 
spremembe svetovni izziv;

Or. en

Predlog spremembe 319
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. opozarja, da je doseganje podnebne 
nevtralnosti svetovni izziv, in ugotavlja, da 

24. opozarja, da je doseganje podnebne 
nevtralnosti svetovni izziv, in ugotavlja, da 
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lahko ima mehanizem za prilagajanje na 
mejah bistveno vlogo pri tem, da se 
konkurenčnost evropskih malih in srednjih 
podjetij zaščiti, hkrati pa mednarodne 
trgovinske partnerje EU spodbuja k temu, 
da sprejmejo višje okoljske standarde;

lahko ima mehanizem za prilagajanje na 
mejah bistveno vlogo pri tem, da se 
konkurenčnost evropskih malih in srednjih 
podjetij zaščiti, hkrati pa mednarodne 
trgovinske partnerje EU spodbuja k temu, 
da sprejmejo višje okoljske standarde; 
meni, da bi morali biti skupni standardi 
ali ukrepi prostovoljni, da bi ustrezali 
posebnim nacionalnim razmeram in 
izzivom, in da bi bilo treba uporabiti že 
izvedeno nacionalno delo ter preprečiti 
podvajanje dela;

Or. en

Predlog spremembe 320
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivars 
Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís 
Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, 
Valérie Hayer, Nicola Beer

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. opozarja, da je doseganje podnebne 
nevtralnosti svetovni izziv, in ugotavlja, da 
lahko ima mehanizem za prilagajanje na 
mejah bistveno vlogo pri tem, da se 
konkurenčnost evropskih malih in srednjih 
podjetij zaščiti, hkrati pa mednarodne 
trgovinske partnerje EU spodbuja k temu, 
da sprejmejo višje okoljske standarde;

24. opozarja, da je doseganje podnebne 
nevtralnosti svetovni izziv, in ugotavlja, da 
bi lahko imela ocena mehanizma za 
prilagajanje na mejah, oblikovanega v 
skladu s pravili STO, pomembno vlogo pri 
tem, da se konkurenčnost evropskih malih 
in srednjih podjetij poveča, hkrati pa 
mednarodne trgovinske partnerje EU 
spodbujala k temu, da bi sprejeli višje 
okoljske standarde;

Or. en

Predlog spremembe 321
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 24
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24. opozarja, da je doseganje podnebne 
nevtralnosti svetovni izziv, in ugotavlja, da 
lahko ima mehanizem za prilagajanje na 
mejah bistveno vlogo pri tem, da se 
konkurenčnost evropskih malih in srednjih 
podjetij zaščiti, hkrati pa mednarodne 
trgovinske partnerje EU spodbuja k temu, 
da sprejmejo višje okoljske standarde;

24. opozarja, da je doseganje podnebne 
nevtralnosti svetovni izziv, in ugotavlja, da 
lahko ima mehanizem za prilagajanje na 
mejah bistveno vlogo pri tem, da se 
konkurenčnost evropskih malih in srednjih 
podjetij zaščiti, hkrati pa mednarodne 
trgovinske partnerje EU spodbuja k temu, 
da sprejmejo višje podnebne, okoljske in 
socialne standarde;

Or. en

Predlog spremembe 322
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poudarja vse pomembnejšo vlogo 
določanja standardov v procesu 
digitalizacije in uvajanja zelenih 
tehnologij; poudarja pomembnost 
vključevanja predstavnikov malih in 
srednjih podjetij v postopke 
standardizacije, da bi zagotovili, da bodo 
standardi ustrezali potrebam malih in 
srednjih podjetij ter da jih bodo ti 
deležniki poznali;

Or. en

Predlog spremembe 323
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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24a. pozdravlja uvedbo odposlanca EU 
za mala in srednja podjetja; meni, da bi 
moral imeti zadostno politično moč, da bi 
lahko spodbudil sprejemanje politik, 
prijaznih do malih in srednjih podjetij, ter 
spremljal njihovo izvajanje;

Or. en

Predlog spremembe 324
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva, naj se malim in srednjim 
podjetjem zagotovijo nepovratna finančna 
sredstva in spodbude za odziv na zeleni 
prehod;

Or. en

Predlog spremembe 325
Patrizia Toia

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. poziva k uvedbi posebnih 
podpornih instrumentov, namenjenih 
malim in srednjim podjetjem, ki izhajajo 
iz delavskih odkupov; 

Or. en

Predlog spremembe 326
Patrizia Toia

Predlog resolucije
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Odstavek 24 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24c. opozarja, da je treba posebno 
pozornost nameniti malim in srednjim 
podjetjem, vključenim v projekte mestne 
prenove;

Or. en


