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Predlog spremembe 1
Mathilde Androuët

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je domača industrija gibalo 
rasti, inovacij in socialne blaginje v EU;

A. ker je kriza zaradi pandemije 
koronavirusa močno prizadela evropsko 
gospodarstvo in se je ne sme ignorirati pri 
oblikovanju prihodnjih strategij in ker je 
izredno pomembno, da evropske države v 
celoti izkoristijo evropske strukturne 
sklade, da bi ponovno zgradile svoja 
gospodarstva;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je domača industrija gibalo 
rasti, inovacij in socialne blaginje v EU;

A. ker je domača industrija gibalo 
trajnostne rasti, inovacij in socialne 
blaginje v EU;

Or. en

Predlog spremembe 3
Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je domača industrija gibalo 
rasti, inovacij in socialne blaginje v EU;

A. ker je domača industrija gonilo 
razvoja, inovacij in socialne blaginje v EU;



PE653.785v01-00 4/57 AM\1207478SL.docx

SL

Or. en

Predlog spremembe 4
Elżbieta Kruk

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je domača industrija gibalo 
rasti, inovacij in socialne blaginje v EU;

A. ker je domača industrija gibalo 
rasti, izvoza, inovacij in socialne blaginje v 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 5
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Ondřej Knotek

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je domača industrija gibalo 
rasti, inovacij in socialne blaginje v EU;

A. ker je domača industrija gibalo 
rasti, inovacij in socialnega blagostanja v 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 6
Elżbieta Kruk

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker je pandemija covida-19 
povzročila nepričakovano družbeno-
gospodarsko krizo, kakršne še ni bilo, in 
sicer ne le v Evropi, ampak tudi na 
svetovni ravni; ker bi se morala zato 
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prihodnja industrijska strategija 
osredotočiti predvsem na oživitev 
industrijskega sektorja in nato na njegovo 
prilagajanje novim izzivom, ki nastajajo v 
Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 7
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker je pandemija COVID-19 v 
Evropi povzročila recesijo brez primere, 
njene posledice pa bo najbolj občutil 
industrijski sektor, saj so številna podjetja 
v hudih težavah ali celo prisiljena 
prenehati poslovati;

Or. it

Predlog spremembe 8
Mathilde Androuët

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker je zdravstvena kriza zaradi 
koronavirusa pokazala, da 
deindustrijalizacija povzroča 
destabilizacijo in trajno krhkost ter je 
ustvarila izredno veliko proizvodno 
odvisnost od Kitajske;

Or. fr

Predlog spremembe 9
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Mathilde Androuët

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so mala in srednja podjetja EU 
običajno ustvarila velik delež delovnih 
mest v EU ter s tem zagotavljala socialno 
in gospodarsko blaginjo;

B. ker je mreža mikro, malih in 
srednjih podjetij jamstvo za trajno 
gospodarsko dinamičnost, diverzifikacijo 
proizvodnje in dobro razširjenost na 
ozemlju;

Or. fr

Predlog spremembe 10
Niyazi Kizilyürek

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so mala in srednja podjetja EU 
običajno ustvarila velik delež delovnih 
mest v EU ter s tem zagotavljala socialno 
in gospodarsko blaginjo;

B. ker so mala in srednja podjetja EU 
običajno hrbtenica gospodarstev številnih 
držav članic EU in bi jih bilo treba 
podpirati tako pri prehodu na okoljsko 
trajnost kot tudi pri ustvarjanju novih 
varnih delovnih mest z zagotovljenimi 
polnimi delavskimi pravicami;

Or. en

Predlog spremembe 11
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Ondřej Knotek, Laurence Farreng

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so mala in srednja podjetja EU 
običajno ustvarila velik delež delovnih 
mest v EU ter s tem zagotavljala socialno 

B. ker imajo mala in srednja podjetja 
EU v industriji EU ključno vlogo in 
običajno ustvarjajo velik delež delovnih 
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in gospodarsko blaginjo; mest v EU, s čimer zagotavljajo socialno 
in gospodarsko blaginjo na celotnem 
ozemlju EU;

Or. en

Predlog spremembe 12
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so mala in srednja podjetja EU 
običajno ustvarila velik delež delovnih 
mest v EU ter s tem zagotavljala socialno 
in gospodarsko blaginjo;

B. ker so mikro, mala in srednja 
podjetja EU običajno ustvarila velik delež 
delovnih mest v EU ter s tem zagotavljala 
socialno in gospodarsko blaginjo;

Or. it

Predlog spremembe 13
Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so mala in srednja podjetja EU 
običajno ustvarila velik delež delovnih 
mest v EU ter s tem zagotavljala socialno 
in gospodarsko blaginjo;

B. ker so mala in srednja podjetja EU 
običajno ustvarila velik delež delovnih 
mest in dodane vrednosti v EU ter s tem 
zagotavljala socialno in gospodarsko 
blaginjo;

Or. en

Predlog spremembe 14
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so mala in srednja podjetja EU 
običajno ustvarila velik delež delovnih 
mest v EU ter s tem zagotavljala socialno 
in gospodarsko blaginjo;

B. ker so mala in srednja podjetja EU 
običajno ustvarila velik delež delovnih 
mest v EU ter s tem zagotavljala socialno 
in gospodarsko blaginjo; in ker so pogosto 
močno prizadeta v času krize, kot je 
aktualna, ki jo je povzročila pandemija 
COVID-19;

Or. es

Predlog spremembe 15
Elżbieta Kruk

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so mala in srednja podjetja EU 
običajno ustvarila velik delež delovnih 
mest v EU ter s tem zagotavljala socialno 
in gospodarsko blaginjo;

B. ker so mala in srednja podjetja EU 
običajno ustvarila velik delež delovnih 
mest v EU ter s tem zagotavljala socialno 
in gospodarsko blaginjo, hkrati pa 
ustvarjajo inovativne zaposlitvene 
možnosti in krepijo zdravo konkurenco na 
enotnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 16
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker bo imela nova industrijska 
strategija za Evropo ključno vlogo pri 
razvoju bolj zelenega, bolj digitaliziranega 
in odpornejšega gospodarstva v vseh 
evropskih regijah;

Or. en
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Predlog spremembe 17
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker so regije tista raven, kjer lahko 
inovativni in industrijski ekosistemi 
najbolje rastejo in se razvijajo ter 
povezujejo industrijo, MSP, raziskovalna 
središča, deležnike na področju inovacij 
in lokalne skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 18
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bc. ker so lokalne posebnosti 
neizogibne in zaželene za razvoj močne 
evropske industrije;

Or. en

Predlog spremembe 19
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bd. ker je pandemija covida-19 
pokazala potencial vseh evropskih regij za 
zagotavljanje konkretnih in inovativnih 
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rešitev za socialne izzive;

Or. en

Predlog spremembe 20
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Be. ker sta spreminjajoča se narava 
geopolitičnih napetosti in nedavna 
pandemija covida-19 povzročili motnje v 
vrednostnih verigah in razkrili ranljivost v 
ključnih evropskih strateških industrijskih 
sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 21
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bf. ker so učinki selitve industrije 
večinoma lokalizirani in so nesorazmerno 
prizadeli posamezne regije;

Or. en

Predlog spremembe 22
Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker so mala in srednja podjetja 
najbolj prizadeta zaradi gospodarske 
krize, ki je nastala zaradi izrednih razmer 
v zvezi s pandemijo covida-19, in so žrtve 
resnega likvidnostnega krča, ki vpliva na 
njihov obratni kapital in številnim od njih 
preprečuje, da bi opravljali svoje 
dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 23
Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker so izredne razmere zaradi 
pandemije covida-19 pokazale, da si mora 
Evropa še naprej prizadevati za popolno 
industrijsko avtonomnost in spodbujati 
svoje strateške vrednostne verige;

Or. en

Predlog spremembe 24
Mathilde Androuët

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker se razvoj in gospodarska 
neodvisnost kažeta zlasti na področju 
visoke tehnologije ter proizvodnje 
digitalnih dobrin in storitev;

Or. fr
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Predlog spremembe 25
Mathilde Androuët

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker se okoljski dejavnik ne more 
več izključiti iz prihodnjih industrijskih 
strategij;

Or. fr

Predlog spremembe 26
Mathilde Androuët

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je industrijska 
prihodnost EU povezana z uskladitvijo 
gospodarstva z načeli evropskega zelenega 
dogovora, načrtom za novo politiko za rast 
EU, ki zbližuje državljane, mesta in regije 
ter omogoča pravičen prehod;

1. opozarja na potrebo po ponovni 
selitvi proizvodnje in javnih naložbah v 
industrijske dejavnosti, zlasti na področje 
strateške industrije, ki jih izvedejo države 
članice ali na ravni 1 klasifikacija 
teritorialnih enot (NUTS1);

Or. fr

Predlog spremembe 27
Raffaele Fitto

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je industrijska 
prihodnost EU povezana z uskladitvijo 
gospodarstva z načeli evropskega zelenega 
dogovora, načrtom za novo politiko za rast 
EU, ki zbližuje državljane, mesta in regije 
ter omogoča pravičen prehod;

1. poudarja, da je sicer industrijska 
prihodnost EU povezana tudi z načeli 
evropskega zelenega dogovora, a je za 
novo politiko za rast EU potreben načrt, ki 
naj upošteva gospodarske posledice 
pandemije COVID-19 in posledice na 
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področju zaposlovanja, zbližuje podjetja, 
zlasti MSP, deležnike, regije in lokalne 
oblasti ter omogoča pravičen prehod, brez 
nadaljnje škode za evropski gospodarski 
in proizvodni sistem;

Or. it

Predlog spremembe 28
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je industrijska 
prihodnost EU povezana z uskladitvijo 
gospodarstva z načeli evropskega zelenega 
dogovora, načrtom za novo politiko za rast 
EU, ki zbližuje državljane, mesta in regije 
ter omogoča pravičen prehod;

1. opozarja, da je industrijska 
prihodnost EU povezana zlasti s popolnim 
okrevanjem gospodarstva po pandemiji in 
z načrtom za novo politiko za rast EU, ki 
naj državljanom, mestom in regijam 
omogoči enako razvojno raven ter 
pravičen prehod;

Or. it

Predlog spremembe 29
Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je industrijska 
prihodnost EU povezana z uskladitvijo 
gospodarstva z načeli evropskega zelenega 
dogovora, načrtom za novo politiko za rast 
EU, ki zbližuje državljane, mesta in regije 
ter omogoča pravičen prehod;

1. opozarja, da je industrijska 
prihodnost EU povezana z uskladitvijo 
gospodarstva z načeli trajnostnega razvoja 
in doseganjem podnebne nevtralnosti EU 
do leta 2040, s tem pa s prispevanjem k 
ciljem Pariškega sporazuma, ciljem 
trajnostnega razvoja in evropskem 
zelenem dogovoru, načrtu za novo politiko 
trajnostnega razvoja za EU, ki bo zbližala 
državljane, mesta in regije ter omogočila 
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pravičen prehod; je trdno prepričan, da bi 
morala biti nova industrijska strategija za 
Evropo popolnoma usklajena z novo 
evropsko podnebno zakonodajo;

Or. en

Predlog spremembe 30
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je industrijska 
prihodnost EU povezana z uskladitvijo 
gospodarstva z načeli evropskega zelenega 
dogovora, načrtom za novo politiko za rast 
EU, ki zbližuje državljane, mesta in regije 
ter omogoča pravičen prehod;

1. opozarja, da je industrijska 
prihodnost EU povezana z uskladitvijo 
gospodarstva z načeli, določenimi v 
evropskem zelenem dogovoru, ki vključuje 
časovni načrt za novo politiko za rast EU, 
ki zbližuje državljane, mesta in regije ter 
omogoča pravičen prehod, pri čemer nihče 
ne sme biti zapostavljen, in ki spodbuja 
kohezijo med regijami prek inovacij in 
novega trajnostnega gospodarskega 
modela;

Or. es

Predlog spremembe 31
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je industrijska 
prihodnost EU povezana z uskladitvijo 
gospodarstva z načeli evropskega zelenega 
dogovora, načrtom za novo politiko za rast 
EU, ki zbližuje državljane, mesta in regije 
ter omogoča pravičen prehod;

1. opozarja, da je industrijska 
prihodnost EU povezana z uskladitvijo 
gospodarstva z načeli evropskega zelenega 
dogovora, ki je poleg konkurenčnosti in 
ustvarjanja delovnih mest eden izmed 
delov načrta za novo politiko za rast EU, 
ki zbližuje državljane, mesta, regije in 
podjetja pri razvoju konkurenčnega 
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evropskega industrijskega sektorja na 
mednarodni ravni;

Or. es

Predlog spremembe 32
Niyazi Kizilyürek

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je industrijska 
prihodnost EU povezana z uskladitvijo 
gospodarstva z načeli evropskega zelenega 
dogovora, načrtom za novo politiko za rast 
EU, ki zbližuje državljane, mesta in regije 
ter omogoča pravičen prehod;

1. opozarja, da je industrijska 
prihodnost EU povezana z uskladitvijo 
gospodarstva z načeli evropskega zelenega 
dogovora, načrtom za novo politiko za rast 
EU, ki bi morala zagotoviti visoke okoljske 
in socialne standarde, zlasti prek 
spoštovanja kolektivnih pogodb, udeležbe 
delavcev ter izkoreninjenja energetske 
revščine in energetske osamitve;

Or. en

Predlog spremembe 33
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je industrijska 
prihodnost EU povezana z uskladitvijo 
gospodarstva z načeli evropskega zelenega 
dogovora, načrtom za novo politiko za rast 
EU, ki zbližuje državljane, mesta in regije 
ter omogoča pravičen prehod;

1. opozarja, da je industrijska 
prihodnost EU povezana z uskladitvijo 
gospodarstva z načeli evropskega zelenega 
dogovora, načrtom za novo politiko za rast 
EU in prehodom v digitalno gospodarstvo, 
ki zbližujejo državljane, mesta in regije, 
zlasti tiste, ki so v procesu pravičnega 
prehoda, tako da nihče ne bo 
zapostavljen;

Or. en
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Predlog spremembe 34
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je industrijska 
prihodnost EU povezana z uskladitvijo 
gospodarstva z načeli evropskega zelenega 
dogovora, načrtom za novo politiko za rast 
EU, ki zbližuje državljane, mesta in regije 
ter omogoča pravičen prehod;

1. opozarja, da je industrijska 
prihodnost EU povezana z uskladitvijo 
gospodarstva z načeli digitalne agende in 
evropskega zelenega dogovora, načrtom za 
novo politiko za rast EU, ki zbližuje 
državljane, podjetja, mesta in regije, zlasti 
otoška in odročna območja, ter omogoča 
pravičen prehod;

Or. en

Predlog spremembe 35
Elżbieta Kruk

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je industrijska 
prihodnost EU povezana z uskladitvijo 
gospodarstva z načeli evropskega zelenega 
dogovora, načrtom za novo politiko za rast 
EU, ki zbližuje državljane, mesta in regije 
ter omogoča pravičen prehod;

1. opozarja, da je industrijska 
prihodnost EU povezana z uskladitvijo 
gospodarstva z načeli evropskega zelenega 
dogovora, načrtom za novo politiko za 
trajnostno rast EU, ki zbližuje državljane, 
regije in države članice ter omogoča 
pošten in pravičen prehod, kjer ne bo 
nihče zapostavljen;

Or. en

Predlog spremembe 36
Daniel Buda

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je industrijska 
prihodnost EU povezana z uskladitvijo 
gospodarstva z načeli evropskega zelenega 
dogovora, načrtom za novo politiko za rast 
EU, ki zbližuje državljane, mesta in regije 
ter omogoča pravičen prehod;

1. opozarja, da je industrijska 
prihodnost EU povezana z uskladitvijo 
gospodarstva z načeli evropskega zelenega 
dogovora, načrtom za novo politiko za rast 
EU, ki zbližuje državljane, mesta in regije 
ter omogoča pravičen prehod in zagotavlja 
prehransko varnost;

Or. ro

Predlog spremembe 37
Mircea-Gheorghe Hava

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je industrijska 
prihodnost EU povezana z uskladitvijo 
gospodarstva z načeli evropskega zelenega 
dogovora, načrtom za novo politiko za rast 
EU, ki zbližuje državljane, mesta in regije 
ter omogoča pravičen prehod;

1. opozarja, da je industrijska 
prihodnost EU povezana z uskladitvijo 
gospodarstva z načeli evropskega zelenega 
dogovora, načrtom za novo politiko za rast 
EU, ki zbližuje državljane, javne organe, 
podjetja, mesta in regije ter omogoča 
pravičen prehod;

Or. ro

Predlog spremembe 38
Mathilde Androuët

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(a) meni, da morajo države članice v 
okviru boja proti onesnaževanju določiti 
davek na uvozni kilometer in tako 
podpreti kratke verige znotraj Unije ter 
začeti revolucijo usklajenih oskrbovalnih 
verig;
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Or. fr

Predlog spremembe 39
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(c) opozarja, da je treba zagotoviti 
oskrbo, ko ni lokalnih rešitev, zlasti prek 
širjenja geografskih območij oskrbe;

Or. fr

Predlog spremembe 40
Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

obžaluje, da še vedno ni nove evropske 
strategije, ki bi nadomestila agendo 
Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 41
Raffaele Fitto

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. meni, da morajo EU in države 
članice zaradi posledic pandemije 
COVID-19 izvajati strategije in dejavnosti, 
ki naj služijo ohranitvi gospodarske, 
proizvodne in socialne strukture ter zlasti 
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zaščititi MSP;

Or. it

Predlog spremembe 42
Mathilde Androuët

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da bi morale naložbe v 
inovativne načine proizvodnje spodbujati 
kohezijo med vsemi regijami EU, kar bi 
jim omogočilo pravično in vključujočo 
gospodarsko rast;

2. meni, da je treba na strateških 
področjih obvezno izkoristiti nacionalna 
in evropska podjetja;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da bi morale naložbe v 
inovativne načine proizvodnje spodbujati 
kohezijo med vsemi regijami EU, kar bi 
jim omogočilo pravično in vključujočo 
gospodarsko rast;

2. ugotavlja, da bi morale naložbe v 
inovativne načine proizvodnje, 
proizvodnje, raziskav, izobraževanja in 
preusposabljanja/izpopolnjevanja 
spodbujati kohezijo med vsemi regijami 
EU, kar bi jim omogočilo pravično, 
vključujočo in trajnostno gospodarsko 
blaginjo z zagotovljeno enakostjo spolov; 
zato bi bilo treba močno podpreti tudi 
lokalni razvoj in lokalna gospodarstva 
(Économie de proximité);

Or. en
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Predlog spremembe 44
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da bi morale naložbe v 
inovativne načine proizvodnje spodbujati 
kohezijo med vsemi regijami EU, kar bi 
jim omogočilo pravično in vključujočo 
gospodarsko rast;

2. ugotavlja, da bi morale naložbe v 
raziskave in inovacije ter uvajanje 
inovativnih tehnologij, načinov 
proizvodnje in izpopolnjevanja delavcev, 
zlasti v malih in srednjih podjetjih, 
spodbujati kohezijo med vsemi regijami 
EU, kar bi jim omogočilo pravično, 
odporno in vključujočo gospodarsko rast, s 
čimer bi jim omogočili prehod in inovacije 
za dostop do tržnih priložnosti;

Or. en

Predlog spremembe 45
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da bi morale naložbe v 
inovativne načine proizvodnje spodbujati 
kohezijo med vsemi regijami EU, kar bi 
jim omogočilo pravično in vključujočo 
gospodarsko rast;

2. ugotavlja, da bi morale naložbe v 
inovativne načine proizvodnje spodbujati 
kohezijo med vsemi regijami EU, kar bi 
jim omogočilo konkurenčno gospodarsko 
rast; opozarja na predloge za inovativna 
javna naročila in potrebo po spodbujanju 
sodelovanja med javnim in zasebnim 
sektorjem;

Or. es

Predlog spremembe 46
Raffaele Fitto

Osnutek mnenja
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Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da bi morale naložbe v 
inovativne načine proizvodnje spodbujati 
kohezijo med vsemi regijami EU, kar bi 
jim omogočilo pravično in vključujočo 
gospodarsko rast;

2. poudarja, da bi morale naložbe v 
inovativne načine proizvodnje spodbujati 
kohezijo med vsemi regijami EU, ob 
upoštevanju njihovih posebnosti in 
raznolikosti, kar bi jim omogočilo 
pravično, vključujočo in resnično 
trajnostno gospodarsko rast;

Or. it

Predlog spremembe 47
Daniel Buda

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da bi morale naložbe v 
inovativne načine proizvodnje spodbujati 
kohezijo med vsemi regijami EU, kar bi 
jim omogočilo pravično in vključujočo 
gospodarsko rast;

2. ugotavlja, da bi morale naložbe v 
inovativne načine proizvodnje spodbujati 
kohezijo med vsemi regijami EU, kar bi 
spodbudilo sodelovanje med podeželskimi 
in mestnimi območji na področju inovacij 
ter jim omogočilo pravično in vključujočo 
gospodarsko rast;

Or. ro

Predlog spremembe 48
Niyazi Kizilyürek

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da bi morale naložbe v 
inovativne načine proizvodnje spodbujati 
kohezijo med vsemi regijami EU, kar bi 
jim omogočilo pravično in vključujočo 
gospodarsko rast;

2. ugotavlja, da bi morale naložbe v 
inovativne načine proizvodnje spodbujati 
kohezijo med vsemi regijami EU, kar bi 
jim omogočilo pravično in vključujočo 
gospodarsko rast in socialno kohezijo;
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Or. en

Predlog spremembe 49
Elżbieta Kruk

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da bi morale naložbe v 
inovativne načine proizvodnje spodbujati 
kohezijo med vsemi regijami EU, kar bi 
jim omogočilo pravično in vključujočo 
gospodarsko rast;

2. ugotavlja, da bi morale naložbe v 
običajne in inovativne načine proizvodnje 
spodbujati kohezijo med vsemi regijami 
EU, kar bi jim omogočilo pravično in 
vključujočo gospodarsko rast;

Or. en

Predlog spremembe 50
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja, da je evropski 
industrijski in upravni sektor kot tudi 
posameznike prizadela pandemija 
COVID-19, ki je povzročila srednjeročne 
zdravstvene in dolgoročne gospodarske 
posledice, ki jih je treba upoštevati pri 
vseh politikah Evropske unije; poudarja, 
da so najbolj prizadeti primarni 
industrijski sektor in sektor storitev, 
vključno s turizmom in gostinstvom;

Or. es

Predlog spremembe 51
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Osnutek mnenja
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Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da potrebujemo 
industrijsko strategijo Unije, ki bo 
upoštevala pomen tega sektorja za tiste 
regije, ki se soočajo z demografskimi 
izzivi, spodbujati pa bi morala tudi 
naložbe in industrijski razvoj teh območij 
v Uniji;

Or. es

Predlog spremembe 52
Mathilde Androuët

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti cilji 
podpore MSP prek evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov med drugim 
inovativna in pametna gospodarska 
preobrazba, bolj zelena in nizkoogljična 
ter bolj povezana EU, katere cilj je 
zagotoviti dolgoročno in trajnostno 
zaposlovanje;

3. poudarja, da je treba zagotoviti 
nacionalne strateške zaloge na 
zdravstvenem, vojaškem, energetskem in 
živilskem področju in da je treba redno 
pregledovati obstoječe zaloge;

Or. fr

Predlog spremembe 53
Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti cilji 
podpore MSP prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med drugim 
inovativna in pametna gospodarska 

3. poudarja, da bi morali biti cilji 
podpore MSP prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med drugim 
inovativna in pametna gospodarska 
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preobrazba, bolj zelena in nizkoogljična ter 
bolj povezana EU, katere cilj je zagotoviti 
dolgoročno in trajnostno zaposlovanje;

preobrazba, bolj zelena in nizkoogljična ter 
bolj povezana EU, katere cilj je zagotoviti 
dolgoročno in trajnostno zaposlovanje; 
ugotavlja, da imajo lahko evropski 
strukturni in investicijski skladi 
pomembno vlogo pri podpiranju 
digitalnega prehoda v malih in srednjih 
podjetjih, med katerimi jih veliko še vedno 
nima znanja in spretnosti, da bi uspešno 
sodelovala v četrti industrijski revoluciji;

Or. en

Predlog spremembe 54
Niyazi Kizilyürek

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti cilji 
podpore MSP prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med drugim 
inovativna in pametna gospodarska 
preobrazba, bolj zelena in nizkoogljična ter 
bolj povezana EU, katere cilj je zagotoviti 
dolgoročno in trajnostno zaposlovanje;

3. poudarja, da bi morali biti cilji 
podpore MSP prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med drugim 
inovativna in pametna gospodarska 
preobrazba, bolj zelena in nizkoogljična 
EU, zavezana ciljem Pariškega sporazuma 
in svojemu cilju podnebne nevtralnosti do 
leta 2040, ter bolj povezana EU, katere cilj 
je zagotoviti dolgoročno trajnostno 
zaposlovanje z zagotovljenimi polnimi 
delavskimi pravicami;

Or. en

Predlog spremembe 55
Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti cilji 3. poudarja, da bi morali biti cilji 
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podpore MSP prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med drugim 
inovativna in pametna gospodarska 
preobrazba, bolj zelena in nizkoogljična 
ter bolj povezana EU, katere cilj je 
zagotoviti dolgoročno in trajnostno 
zaposlovanje;

podpore MSP prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med drugim 
inovativna in pametna gospodarska 
preobrazba in ekološki prehod v zeleno in 
brezogljično ter bolj povezano EU z 
učinkovito uporabo energije in virov, 
katere cilj je zagotoviti dolgoročno in 
trajnostno zaposlovanje za vse spole, 
temelječ na načelu partnerstva;

Or. en

Predlog spremembe 56
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti cilji 
podpore MSP prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med drugim 
inovativna in pametna gospodarska 
preobrazba, bolj zelena in nizkoogljična ter 
bolj povezana EU, katere cilj je zagotoviti 
dolgoročno in trajnostno zaposlovanje;

3. poudarja, da bi morali biti cilji 
podpore MSP prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med drugim 
inovativna in pametna gospodarska 
preobrazba, bolj zelena in nizkoogljična ter 
bolj povezana in kohezivna EU, katere cilj 
je zagotoviti dolgoročno in trajnostno 
zaposlovanje, zlasti v najbolj 
zapostavljenih regijah;

Or. es

Predlog spremembe 57
Daniel Buda

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti cilji 
podpore MSP prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med drugim 
inovativna in pametna gospodarska 
preobrazba, bolj zelena in nizkoogljična ter 

3. poudarja, da bi morali biti cilji 
podpore MSP prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med drugim 
inovativna in pametna gospodarska 
preobrazba, bolj zelena in nizkoogljična 
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bolj povezana EU, katere cilj je zagotoviti 
dolgoročno in trajnostno zaposlovanje;

EU ter bolj povezana EU, katere cilj je 
zagotoviti dolgoročno in trajnostno 
zaposlovanje ter preprečiti tveganje 
odseljevanja z območij, na katere vpliva 
prehod;

Or. ro

Predlog spremembe 58
Vlad-Marius Botoş

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti cilji 
podpore MSP prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med drugim 
inovativna in pametna gospodarska 
preobrazba, bolj zelena in nizkoogljična ter 
bolj povezana EU, katere cilj je zagotoviti 
dolgoročno in trajnostno zaposlovanje;

3. poudarja, da bi morali biti cilji 
podpore MSP prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med drugim 
gospodarska rast in diverzifikacija, 
inovativna in pametna gospodarska 
preobrazba, bolj zelena in nizkoogljična ter 
bolj povezana EU, katere cilj je zagotoviti 
dolgoročno in trajnostno zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 59
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti cilji 
podpore MSP prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med drugim 
inovativna in pametna gospodarska 
preobrazba, bolj zelena in nizkoogljična ter 
bolj povezana EU, katere cilj je zagotoviti 
dolgoročno in trajnostno zaposlovanje;

3. poudarja, da bi morali biti cilji 
podpore mikro, MSP prek evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov med 
drugim inovativna in pametna gospodarska 
preobrazba, bolj zelena in nizkoogljična ter 
bolj povezana EU, katere cilj je zagotoviti 
dolgoročno in trajnostno zaposlovanje;

Or. it
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Predlog spremembe 60
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti cilji 
podpore MSP prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med drugim 
inovativna in pametna gospodarska 
preobrazba, bolj zelena in nizkoogljična ter 
bolj povezana EU, katere cilj je zagotoviti 
dolgoročno in trajnostno zaposlovanje;

3. poudarja, da bi morali biti cilji 
podpore MSP prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med drugim 
inovativna in digitalna gospodarska 
preobrazba, bolj zelena in nizkoogljična ter 
bolj povezana EU, katere cilj je zagotoviti 
dolgoročno in trajnostno zaposlovanje za 
vse;

Or. en

Predlog spremembe 61
Elżbieta Kruk

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti cilji 
podpore MSP prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med drugim 
inovativna in pametna gospodarska 
preobrazba, bolj zelena in nizkoogljična 
ter bolj povezana EU, katere cilj je 
zagotoviti dolgoročno in trajnostno 
zaposlovanje;

3. poudarja, da bi morali biti cilji 
podpore MSP prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med drugim 
inovativna in pametna gospodarska 
preobrazba ter bolj povezana EU, katere 
cilj je zagotoviti dolgoročno in trajnostno 
zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 62
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti cilji 
podpore MSP prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med drugim 
inovativna in pametna gospodarska 
preobrazba, bolj zelena in nizkoogljična ter 
bolj povezana EU, katere cilj je zagotoviti 
dolgoročno in trajnostno zaposlovanje;

3. poudarja, da bi morali biti cilji 
podpore MSP prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med drugim 
inovativna in pametna ter na znanju 
temelječa gospodarska preobrazba, bolj 
zelena in konkurenčnejša EU ter bolj 
povezana EU, katere cilj je zagotoviti 
gospodarsko rast;

Or. es

Predlog spremembe 63
Mircea-Gheorghe Hava

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti cilji 
podpore MSP prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med drugim 
inovativna in pametna gospodarska 
preobrazba, bolj zelena in nizkoogljična ter 
bolj povezana EU, katere cilj je zagotoviti 
dolgoročno in trajnostno zaposlovanje;

3. poudarja, da bi morali biti cilji 
podpore MSP prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med drugim 
inovativna in pametna gospodarska 
preobrazba, bolj zelena in nizkoogljična 
EU ter bolj povezana EU, katere cilj je 
zagotoviti dolgoročno zaposlovanje;

Or. ro

Predlog spremembe 64
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pomen proizvodnje in 
porabe energije, kar zadeva 
konkurenčnost evropske industrije in 
emisij toplogrednih plinov, zaradi česar je 
treba nujno preiti na trajnosten, cenovno 
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dostopen in varen energetski sistem, ki bo 
temeljil na pravilnem delovanju 
notranjega energetskega trga; poudarja, 
da morajo biti energetski prehod, 
digitalna preobrazba, tehnološke 
inovacije, raziskave in razvoj gonilna sila 
za okrepitev evropske industrije, 
doseganje cilja podnebne nevtralnosti ter 
razvoja večje ozemeljsko odpornosti in 
trajnosti, s čimer bi prispevali k razvoju 
podeželskih območij, preprečevanju 
depopulacije in izboljšanju kakovosti 
zraka v metropolitanskih regijah;

Or. es

Predlog spremembe 65
Isabel Carvalhais

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da mora industrijska 
strategija EU v skladu s členom 349 
PDEU posebno pozornost nameniti 
izzivom najbolj oddaljenih regij za dostop 
do notranjega trga; opozarja, da zunanja 
gospodarska odvisnost, dodatni stroški 
zaradi oddaljenosti in otoške lege, manjša 
velikost in manjši trgi, koncentracija 
dejavnosti v zgolj nekaterih sektorjih in 
visoka stopnja nezaposlenosti negativno 
vplivajo na gospodarski in družbeni razvoj 
teh regij;

Or. en

Predlog spremembe 66
Raffaele Fitto

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

3a. poziva, naj bo dostop do 
financiranja omogočen prek prožnejših in 
enostavnejših postopkov, z izboljšanjem 
upravnih postopkov in korakov, ki so 
povezani z izvajanjem, potrjevanjem in 
preverjanjem;

Or. it

Predlog spremembe 67
Raffaele Fitto

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. meni, da bo morala pri izvajanju 
evropskega zelenega dogovora in zlasti pri 
uporabi sredstev Sklada za pravični 
prehod vsaka država članica usmerjati 
nacionalno politiko podpore v 
spodbujanje in nagrajevanje uspešnega 
delovanja podjetij, zlasti MSP, namesto 
kaznovanja z obremenitvami in pritiski na 
različne proizvodne sektorje, ki so prisotni 
v njihovih gospodarskih sistemih;

Or. it

Predlog spremembe 68
Mathilde Androuët

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 
prehoda, zelenih in modrih naložb, 

4. ponovno poudarja, da je pomembno 
določiti hierarhijo evropskih standardov, 
kjer bi imel strateški pomen prednost pred 
konkurenco, včasih pa tudi pred varstvom 
okolja, vendar vseeno stremeti k manj 
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krožnega gospodarstva ter prilagajanja 
podnebnim spremembam in 
preprečevanja tveganj v vseh regijah EU;

onesnažujočim rešitvam;

Or. fr

Predlog spremembe 69
Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 
prehoda, zelenih in modrih naložb, 
krožnega gospodarstva ter prilagajanja 
podnebnim spremembam in preprečevanja 
tveganj v vseh regijah EU;

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 
prehoda brez fosilnih goriv, pa tudi s 
spodbujanjem zelenih in modrih naložb, 
krožnega gospodarstva, energijske 
učinkovitosti in učinkovite rabe virov ter 
prilagajanja podnebnim spremembam in 
blaženja njihov posledic ter preprečevanja 
tveganj v vseh regijah EU; v zvezi s tem 
poudarja, da so zaveze iz Pariškega 
sporazuma pomembne in da moramo do 
leta 2040 doseči podnebne in energetske 
cilje EU in cilje o podnebno nevtralni EU;

Or. en

Predlog spremembe 70
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 
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prehoda, zelenih in modrih naložb, 
krožnega gospodarstva ter prilagajanja 
podnebnim spremembam in preprečevanja 
tveganj v vseh regijah EU;

prehoda, zelenih in modrih naložb, 
krožnega gospodarstva ter prilagajanja 
podnebnim spremembam in preprečevanja 
tveganj v vseh regijah EU, s posebnim 
poudarkom na lokalnih naložbenih in 
izobraževalnih programih za spodbujanje 
energetske samozadostnosti, vključevanja 
obnovljivih virov energije in izboljšane 
energijske učinkovitosti;

Or. es

Predlog spremembe 71
Niyazi Kizilyürek

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 
prehoda, zelenih in modrih naložb, 
krožnega gospodarstva ter prilagajanja 
podnebnim spremembam in preprečevanja 
tveganj v vseh regijah EU;

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 
prehoda, zelenih in modrih naložb, 
krožnega gospodarstva ter prilagajanja 
podnebnim spremembam in preprečevanja 
tveganj v vseh regijah EU; zato poziva k 
trajnostnim dolgoročnim javnim 
naložbam v ključnih sektorjih realnega 
gospodarstva na ravni EU, s katerimi bi 
omogočili pravičen prehod;

Or. en

Predlog spremembe 72
Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
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pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 
prehoda, zelenih in modrih naložb, 
krožnega gospodarstva ter prilagajanja 
podnebnim spremembam in preprečevanja 
tveganj v vseh regijah EU;

pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 
prehoda, zelenih in modrih naložb, 
krožnega gospodarstva ter prilagajanja 
podnebnim spremembam in preprečevanja 
tveganj v vseh regijah EU; v zvezi s tem 
poudarja, da so lahko javna naročila 
učinkovito orodje, s katerim lahko vodimo 
in spodbujamo prehod na čistejše 
gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 73
Raffaele Fitto

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 
prehoda, zelenih in modrih naložb, 
krožnega gospodarstva ter prilagajanja 
podnebnim spremembam in preprečevanja 
tveganj v vseh regijah EU;

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 
prehoda, zelenih in modrih naložb, 
krožnega gospodarstva ter prilagajanja 
podnebnim spremembam in preprečevanja 
tveganj v vseh regijah EU; meni, da je zato 
treba stroške za sofinanciranje različnih 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov izključiti iz izračuna Pakta za 
stabilnost in rast;

Or. it

Predlog spremembe 74
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponovno poudarja, da ima javni 4. ponovno poudarja, da imata javni 
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sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 
prehoda, zelenih in modrih naložb, 
krožnega gospodarstva ter prilagajanja 
podnebnim spremembam in preprečevanja 
tveganj v vseh regijah EU;

in zasebni sektor pomembno vlogo pri 
omogočanju pravičnega prehoda s 
spodbujanjem zelenega in pravičnega 
energetskega prehoda, zelenih in modrih 
naložb, krožnega gospodarstva ter 
prilagajanja podnebnim spremembam in 
preprečevanja tveganj v vseh regijah EU, 
zlasti v otoških, oddaljenih in najbolj 
oddaljenih regijah;

Or. en

Predlog spremembe 75
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 
prehoda, zelenih in modrih naložb, 
krožnega gospodarstva ter prilagajanja 
podnebnim spremembam in preprečevanja 
tveganj v vseh regijah EU;

4. ponovno poudarja, da imata 
zasebni in javni sektor pomembno vlogo 
pri omogočanju pravičnega prehoda s 
spodbujanjem zelenega in pravičnega 
energetskega prehoda, zelenih, modrih in 
trajnostnih naložb, krožnega gospodarstva 
ter prilagajanja podnebnim spremembam in 
preprečevanja tveganj v vseh regijah EU, 
zlasti v najbolj oddaljenih regijah;

Or. en

Predlog spremembe 76
Daniel Buda

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 
prehoda, zelenih in modrih naložb, 

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 
prehoda, zelenih in modrih naložb, 
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krožnega gospodarstva ter prilagajanja 
podnebnim spremembam in preprečevanja 
tveganj v vseh regijah EU;

krožnega gospodarstva, prek odgovorne 
rabe obstoječih virov ter prilagajanja 
podnebnim spremembam in preprečevanja 
tveganj v vseh regijah EU;

Or. ro

Predlog spremembe 77
Mircea-Gheorghe Hava

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 
prehoda, zelenih in modrih naložb, 
krožnega gospodarstva ter prilagajanja 
podnebnim spremembam in preprečevanja 
tveganj v vseh regijah EU;

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 
prehoda, zelenih in modrih naložb, 
krožnega gospodarstva in digitalnega 
prehoda ter prilagajanja podnebnim 
spremembam in preprečevanja tveganj v 
vseh regijah EU;

Or. ro

Predlog spremembe 78
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 
prehoda, zelenih in modrih naložb, 
krožnega gospodarstva ter prilagajanja 
podnebnim spremembam in preprečevanja 
tveganj v vseh regijah EU;

4. ugotavlja, da ima javni sektor 
pomembno vlogo pri omogočanju 
pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 
prehoda, zelenih in modrih naložb, 
krožnega gospodarstva ter prilagajanja 
območij podnebnim spremembam in 
preprečevanja tveganj v vseh regijah EU;

Or. it
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Predlog spremembe 79
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 
prehoda, zelenih in modrih naložb, 
krožnega gospodarstva ter prilagajanja 
podnebnim spremembam in preprečevanja 
tveganj v vseh regijah EU;

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 
prehoda, zelenih in modrih naložb, 
krožnega gospodarstva ter prilagajanja 
podnebnim spremembam in preprečevanja 
povezanih tveganj v vseh regijah EU;

Or. es

Predlog spremembe 80
Elżbieta Kruk

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 
prehoda, zelenih in modrih naložb, 
krožnega gospodarstva ter prilagajanja 
podnebnim spremembam in preprečevanja 
tveganj v vseh regijah EU;

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
pravičnega prehoda s spodbujanjem 
pravičnega in učinkovitega energetskega 
prehoda, inovativnih naložb, krožnega 
gospodarstva ter prilagajanja podnebnim 
spremembam in preprečevanja tveganj v 
vseh regijah EU;

Or. en

Predlog spremembe 81
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
pravičnega prehoda s spodbujanjem 
zelenega in pravičnega energetskega 
prehoda, zelenih in modrih naložb, 
krožnega gospodarstva ter prilagajanja 
podnebnim spremembam in preprečevanja 
tveganj v vseh regijah EU;

4. ponovno poudarja, da ima javni 
sektor pomembno vlogo pri omogočanju 
industrijske rasti in družbe, ki temelji na 
znanju, s spodbujanjem industrijske 
konkurenčnosti, krožnega gospodarstva ter 
prilagajanja podnebnim spremembam in 
preprečevanja tveganj v vseh regijah EU;

Or. es

Predlog spremembe 82
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da bi morala biti 
prednostna naloga nove industrijske 
strategije podpirati regije pri 
diverzifikaciji obstoječih sektorjev in 
nadgradnji industrijske zmogljivosti, pa 
tudi pri spodbujanju naložb in inovacij za 
prenovo in krepitev odpornosti lokalnega 
in regionalnega gospodarstva; pozdravlja, 
da se Komisija osredotoča na industrijske 
in inovativne regionalne ekosisteme, in 
poziva, naj industrijska strategija EU 
omogoča polno sodelovanje regij in 
regionalnih deležnikov pri njenem 
upravljanju in izvajanju;

Or. en

Predlog spremembe 83
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. opozarja, da se z lokalno 
usmerjeno industrijsko politiko omogoča 
prilagojen pristop, s katerim se lahko 
razvijejo obstoječe prednosti, posebnosti 
in zmogljivosti, ustvarja industrijska 
politika, ki temelji na obstoječih 
primerjalnih prednostih, in poskušajo 
podpreti podjetja v prehodu na 
visokotehnološki sektor, ki je značilen za 
industrijo 4.0;  želi spomniti, da lokalno 
usmerjen pristop spodbuja dodatne 
elemente, kot so sodelovanje, 
prilagodljivost, zmogljivost gospodarjenja 
z viri, ter omogoča interakcijo med 
različnimi lokalnimi in regionalnimi 
elementi;

Or. en

Predlog spremembe 84
Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da bi morali biti evropski 
strukturni in investicijski skladi 
učinkoviteje usmerjeni na „premalo 
zastopane podjetnike”, kot so mladi, 
ženske in starejši, katerih podjetniški 
potencial še ni povsem razvit; ponavlja, da 
je za povečanje socialne kohezije in 
zmanjšanje neenakosti nadvse 
pomembno, da se poveča podjetniška 
zmogljivost te kategorije podjetnikov kot 
močne oblike udeležbe na trgu dela; 

Or. en

Predlog spremembe 85
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Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja pomen regionalnega in 
občinskega ravnanja z odpadki pri 
spodbujanju krožnega gospodarstva in 
poziva Evropsko komisijo, naj potrebne 
naložbe usmeri v obrate za predelavo, ki 
pobirajo odpadke in jih kot sekundarne 
surovine ponovno uvajajo v gospodarstvo, 
s tem pa ustvarjajo bogastvo, delovna 
mesta in pomagajo omejevati podnebne 
spremembe;

Or. es

Predlog spremembe 86
Raffaele Fitto

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. poziva, naj se zaradi pomembnosti 
javnega sektorja prek programov in 
naložb ter izmenjave najboljših praks 
razvijajo zmogljivosti e-uprave v državah 
članicah, vključno z enotnim digitalnim 
portalom;

Or. it

Predlog spremembe 87
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da je za kohezijsko 
politiko EU potrebno ustrezno financiranje 
iz evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov za spodbujanje gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije v vseh 
regijah EU s pomočjo pri zmanjševanju 
gospodarskih in socialnih razlik, doseganju 
pozitivne konvergence in spodbujanju 
trajnostnega razvoja;

5. pozdravlja sklad za okrevanje in 
instrumenta Next Generation EU, da se 
razvije močna kohezijska in industrijska 
politika; ugotavlja, da je za kohezijsko 
politiko EU potrebno ustrezno financiranje 
iz evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov za spodbujanje gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije v vseh 
regijah EU s pomočjo pri zmanjševanju 
gospodarskih in socialnih razlik, doseganju 
pozitivne konvergence in spodbujanju 
trajnostnega razvoja, odpornega proti 
podnebnim spremembam; priznava vlogo 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov v evropskih regijah pri razvoju 
spretnosti in krepitvi zmogljivosti za 
pametno specializacijo, krožno 
gospodarstvo, podjetništvo in prehod na 
industrijo 4.0;

Or. en

Predlog spremembe 88
Mathilde Androuët

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da je za kohezijsko 
politiko EU potrebno ustrezno 
financiranje iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov za spodbujanje 
gospodarske, socialne in teritorialne 
kohezije v vseh regijah EU s pomočjo pri 
zmanjševanju gospodarskih in socialnih 
razlik, doseganju pozitivne konvergence 
in spodbujanju trajnostnega razvoja;

5. meni, da je treba podpirati 
evropske inovacije in raziskave na 
znanstvenem, digitalnem in energetskem 
področju, vključno z raziskavami na 
jedrskem področju, zlasti glede rešitev za 
recikliranje odpadkov; 

Or. fr

Predlog spremembe 89
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Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da je za kohezijsko 
politiko EU potrebno ustrezno 
financiranje iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov za spodbujanje 
gospodarske, socialne in teritorialne 
kohezije v vseh regijah EU s pomočjo pri 
zmanjševanju gospodarskih in socialnih 
razlik, doseganju pozitivne konvergence in 
spodbujanju trajnostnega razvoja;

5. ugotavlja, da je za kohezijsko 
politiko EU potrebnih veliko več sredstev 
iz evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov za spodbujanje gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije v vseh 
regijah EU s pomočjo pri zmanjševanju 
gospodarskih in socialnih razlik, doseganju 
pozitivne konvergence in spodbujanju 
trajnostnega razvoja, zaustavitvi in obrnitvi 
trenda izgube biotske raznovrstnosti; 
poleg tega odločno podpira celostni 
pristop in usmerjanje vseh politik EU k 
cilju o podnebni nevtralnosti do leta 2040;

Or. en

Predlog spremembe 90
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da je za kohezijsko 
politiko EU potrebno ustrezno financiranje 
iz evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov za spodbujanje gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije v vseh 
regijah EU s pomočjo pri zmanjševanju 
gospodarskih in socialnih razlik, doseganju 
pozitivne konvergence in spodbujanju 
trajnostnega razvoja;

5. ugotavlja, da je za kohezijsko 
politiko EU potrebno ustrezno financiranje 
iz evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov za spodbujanje gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije v vseh 
regijah EU s pomočjo pri zmanjševanju 
gospodarskih in socialnih razlik, doseganju 
pozitivne konvergence in spodbujanju 
trajnostnega razvoja in digitalnega 
prehoda;

Or. en
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Predlog spremembe 91
Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poziva k precejšnjemu povečanju sredstev, 
da bo kohezijska politika postala bistveno 
orodje financiranja pri okrevanju v 
sedanji krizi, zaradi katere bo na voljo 
manj sredstev za izpolnjevanje drugih 
najnujnejših regionalnih potreb, kot so 
boj proti globalnemu segrevanju in 
podnebnim spremembam, in bo torej 
prispevala k zelenemu dogovoru, 
pravičnemu prehodu in izpolnjevanju 
ciljev Pariškega sporazuma; v zvezi s tem 
opozarja, da se je v krizi leta 2008 in 2009 
izkazalo, kako pomembne so naložbe v 
evropski zeleni dogovor;

Or. en

Predlog spremembe 92
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – točka a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(a) poziva h krepitvi raziskovalnega 
področja s politiko patentiranja izumov in 
k boju proti industrijskemu vohunjenju;

Or. fr

Predlog spremembe 93
Mathilde Androuët

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – točka b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

(b) poudarja, da je treba podpirati 
inovacije in raziskave na področju 
krožnega gospodarstva;

Or. fr

Predlog spremembe 94
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, kako pomembno je, da 
poenostavimo in uskladimo področje 
financiranja na evropski, nacionalni in 
regionalni ravni, vse od raziskav in 
razvoja do uvajanja na trg, zlasti kar 
zadeva evropske strukturne in 
investicijske sklade, in sicer s 
poenostavitvijo, harmonizacijo in 
dopolnitvijo uredb in predpisov za različne 
instrumente financiranja; poziva k 
sinergiji med finančnimi sredstvi EU ter 
nacionalnimi, regionalnimi in zasebnimi 
sredstvi za financiranje inovacijskih 
projektov, ki jih vodi industrija, in sicer da 
se z uporabo načel pametne specializacije 
kot smernic za usklajevanje, povečanje 
učinkovitosti in preprečevanje podvajanja 
podpreta nadaljnje izkoriščanje in 
medsektorsko sodelovanje;

Or. en

Predlog spremembe 95
Ondřej Knotek

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

5a. opozarja, da se nekateri deli 
energetskega in industrijskega sektorja 
soočajo z resnimi eksistencialnimi 
tveganji, in poudarja, da negativne 
socialne posledice zelenih politik EU 
napredujejo hitreje, kot jih EU s svojimi 
orodji uspe blažiti;

Or. en

Predlog spremembe 96
Mathilde Androuët

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala biti EU 
pozorna na ohranjanje in razvoj 
industrijske strategije ter proizvodnje, ki 
zagotavljata evropsko strateško 
avtonomijo, pa tudi razpoložljivost in 
zagotavljanje osnovnih proizvodov in 
opreme za državljane, če se pokaže 
potreba na enotnem trgu;

6. ugotavlja, da je treba poskrbeti za 
usposabljanje v podjetjih, ki so vključena 
v industrijsko strategijo ali krožno 
gospodarstvo;

Or. fr

Predlog spremembe 97
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence Farreng

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala biti EU pozorna 
na ohranjanje in razvoj industrijske 
strategije ter proizvodnje, ki zagotavljata 
evropsko strateško avtonomijo, pa tudi 
razpoložljivost in zagotavljanje osnovnih 
proizvodov in opreme za državljane, če se 

6. meni, da bi morala biti EU pozorna 
na ohranjanje in razvoj industrijske 
strategije ter proizvodnje, ki zagotavljata 
evropsko strateško avtonomijo, pa tudi 
razpoložljivost in zagotavljanje osnovnih 
proizvodov in opreme za državljane, če se 



AM\1207478SL.docx 45/57 PE653.785v01-00

SL

pokaže potreba na enotnem trgu; pokaže potreba na enotnem trgu; meni, da 
si je treba bolj prizadevati za zagotavljanje 
zanesljivih evropskih vrednostnih verig in 
zmanjšanje odvisnosti od tretjih držav v 
najpomembnejših strateških sektorjih, in 
želi spomniti, da so lahko prelomne 
tehnologije, kot je aditivna proizvodnja, 
priložnost, da proizvodnjo pripeljemo 
nazaj v evropske regije in premestimo 
industrijske obrate;

Or. en

Predlog spremembe 98
Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala biti EU pozorna 
na ohranjanje in razvoj industrijske 
strategije ter proizvodnje, ki zagotavljata 
evropsko strateško avtonomijo, pa tudi 
razpoložljivost in zagotavljanje osnovnih 
proizvodov in opreme za državljane, če se 
pokaže potreba na enotnem trgu;

6. meni, da bi morala biti EU pozorna 
na ohranjanje in razvoj industrijske 
strategije ter proizvodnje, ki zagotavljata 
evropsko strateško avtonomijo in trajnost, 
pa tudi razpoložljivost in zagotavljanje 
osnovnih proizvodov in opreme za 
državljane, če se pokaže potreba na 
enotnem trgu; je prepričan, da je treba z 
linearnega gospodarstva preiti na krožno, 
in poziva Komisijo, naj začne spreminjati 
politike od paradigme rasti k paradigmi 
„postrasti“ in trajnostnega razvoja, da se 
zagotovi trajnost ekonomske in monetarne 
unije;

Or. en

Predlog spremembe 99
Daniel Buda

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala biti EU pozorna 
na ohranjanje in razvoj industrijske 
strategije ter proizvodnje, ki zagotavljata 
evropsko strateško avtonomijo, pa tudi 
razpoložljivost in zagotavljanje osnovnih 
proizvodov in opreme za državljane, če se 
pokaže potreba na enotnem trgu;

6. meni, da bi morala biti EU pozorna 
na ohranjanje in razvoj industrijske 
strategije ter proizvodnje, ki zagotavljata 
evropsko strateško avtonomijo, pa tudi 
razpoložljivost in zagotavljanje osnovnih 
proizvodov in opreme za državljane, če se 
pokaže potreba na enotnem trgu; poudarja, 
da mora biti glavni cilj financiranja 
evropskih MSP zmanjšati odvisnost od 
uvoza, čim bolj omejiti okoljski vpliv ter 
zagotoviti dobavo varnih proizvodov, ki 
izpolnjujejo visoke standarde kakovosti;

Or. ro

Predlog spremembe 100
Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala biti EU pozorna 
na ohranjanje in razvoj industrijske 
strategije ter proizvodnje, ki zagotavljata 
evropsko strateško avtonomijo, pa tudi 
razpoložljivost in zagotavljanje osnovnih 
proizvodov in opreme za državljane, če se 
pokaže potreba na enotnem trgu;

6. meni, da bi morala biti EU pozorna 
na ohranjanje in razvoj industrijske 
strategije ter proizvodnje, ki zagotavljata 
evropsko strateško avtonomijo, pa tudi 
razpoložljivost in zagotavljanje osnovnih 
proizvodov in opreme za državljane, če se 
pokaže potreba na enotnem trgu; želi 
spomniti, da bi morala biti podjetja 
socialne ekonomije polno vključena v izid 
industrijske strategije, saj ustvarjajo javno 
vrednost in nadvse pomembno vplivajo na 
lokalne skupnosti, iz katerih izhajajo;

Or. en

Predlog spremembe 101
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala biti EU pozorna 
na ohranjanje in razvoj industrijske 
strategije ter proizvodnje, ki zagotavljata 
evropsko strateško avtonomijo, pa tudi 
razpoložljivost in zagotavljanje osnovnih 
proizvodov in opreme za državljane, če se 
pokaže potreba na enotnem trgu;

6. meni, da bi morala biti EU pozorna 
na ohranjanje in razvoj industrijske 
strategije ter proizvodnje, ki zagotavljata 
evropsko strateško avtonomijo, pri čemer 
se upošteva, da je treba zmanjšati visoke 
stroške za energijo in regulativne stroške, 
pa tudi razpoložljivost in zagotavljanje 
osnovnih proizvodov in opreme za 
državljane, če se pokaže potreba na 
enotnem trgu;

Or. es

Predlog spremembe 102
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala biti EU pozorna 
na ohranjanje in razvoj industrijske 
strategije ter proizvodnje, ki zagotavljata 
evropsko strateško avtonomijo, pa tudi 
razpoložljivost in zagotavljanje osnovnih 
proizvodov in opreme za državljane, če se 
pokaže potreba na enotnem trgu;

6. meni, da bi morala biti EU pozorna 
na ohranjanje in razvoj industrijske 
strategije ter proizvodnje, ki zagotavljata 
evropsko strateško avtonomijo, pa tudi 
razpoložljivost in zagotavljanje osnovnih 
proizvodov in opreme za državljane, če se 
pokaže potreba na enotnem trgu, zlasti v 
ključnih sektorjih, kot je dobava 
zdravstvene opreme;

Or. es

Predlog spremembe 103
Niyazi Kizilyürek

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala biti EU pozorna 6. meni, da bi bilo treba upoštevati 
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na ohranjanje in razvoj industrijske 
strategije ter proizvodnje, ki zagotavljata 
evropsko strateško avtonomijo, pa tudi 
razpoložljivost in zagotavljanje osnovnih 
proizvodov in opreme za državljane, če se 
pokaže potreba na enotnem trgu;

izkušnje, pridobljene med pandemijo nove 
koronavirusne bolezni, in da bi morala biti 
EU pozorna na ohranjanje in razvoj 
industrijske strategije ter proizvodnje, ki 
zagotavljata evropsko strateško 
avtonomijo, pa tudi razpoložljivost in 
zagotavljanje osnovnih proizvodov in 
opreme za državljane, če se pokaže potreba 
na enotnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 104
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala biti EU pozorna 
na ohranjanje in razvoj industrijske 
strategije ter proizvodnje, ki zagotavljata 
evropsko strateško avtonomijo, pa tudi 
razpoložljivost in zagotavljanje osnovnih 
proizvodov in opreme za državljane, če se 
pokaže potreba na enotnem trgu;

6. meni, da bi morala biti EU po 
pandemiji nove koronavirusne bolezni 
pozorna na ohranjanje in razvoj 
industrijske strategije ter proizvodnje, ki 
zagotavljata evropsko strateško 
avtonomijo, pa tudi razpoložljivost in 
zagotavljanje osnovnih proizvodov in 
opreme za državljane, če se pokaže potreba 
na enotnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 105
Raffaele Fitto

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala biti EU pozorna 
na ohranjanje in razvoj industrijske 
strategije ter proizvodnje, ki zagotavljata 
evropsko strateško avtonomijo, pa tudi 
razpoložljivost in zagotavljanje osnovnih 

6. meni, da bi morala biti EU pozorna 
na ohranjanje in razvoj industrijske 
strategije ter proizvodnje, ki zagotavljata 
evropsko strateško avtonomijo z 
geopolitičnega vidika, pa tudi 
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proizvodov in opreme za državljane, če se 
pokaže potreba na enotnem trgu;

razpoložljivost in zagotavljanje osnovnih 
proizvodov in opreme za državljane, če se 
pokaže potreba na enotnem trgu;

Or. it

Predlog spremembe 106
Raffaele Fitto

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. ugotavlja, da ima storitveni sektor 
temeljno vlogo v uspešni evropski 
industrijski strategiji, ter meni, da bi bilo 
koristno vzpostaviti enotni trg storitev ter 
oblikovati strategijo za enotni digitalni 
trg;

Or. it

Predlog spremembe 107
Raffaele Fitto

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. meni, da je za ustrezno delovanje 
notranjega trga nujno potrebna uspešna 
evropska industrijska strategija; poziva 
Komisijo, naj izvaja in spremlja ukrepe na 
področju državne pomoči in združitev, da 
se prepreči srednjeročno in dolgoročno 
izkrivljanje trga; 

Or. it

Predlog spremembe 108
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence 
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Farreng, Ondřej Knotek

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
močne mehanizme za blaženje negativnih 
gospodarskih in socialnih posledic 
premestitve industrije za evropske regije;

Or. en

Predlog spremembe 109
Mathilde Androuët

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morala finančna 
podpora iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov dajati prednost 
naložbam v novo ali preoblikovano 
industrijsko proizvodnjo v ogljično 
intenzivnih regijah, da bi se olajšalo 
doseganje ciljev pravičnega prehoda.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 110
Mónica Silvana González

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morala finančna 
podpora iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov dajati prednost 
naložbam v novo ali preoblikovano 
industrijsko proizvodnjo v ogljično 

7. meni, da bi morala finančna 
podpora iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov dajati prednost 
naložbam v novo ali preoblikovano 
industrijsko proizvodnjo v ogljično 
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intenzivnih regijah, da bi se olajšalo 
doseganje ciljev pravičnega prehoda.

intenzivnih regijah z nizko kakovostjo 
zraka, vendar je kljub temu zavezana 
ciljem zmanjšanja emisij iz evropskega 
zelenega dogovora, regijam v 
industrijskem upadu z visoko stopnjo 
brezposelnosti, v regijah, v katerih število 
prebivalcev pada, in medregionalnim 
območjem, ki združujejo nekatere od teh 
značilnosti, da bi se olajšalo doseganje 
ciljev pravičnega prehoda, varstvo 
kakovosti zraka in medregionalno 
sodelovanje, pri čemer se ne sme 
zapostaviti nikogar.

Or. es

Predlog spremembe 111
Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morala finančna 
podpora iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov dajati prednost 
naložbam v novo ali preoblikovano 
industrijsko proizvodnjo v ogljično 
intenzivnih regijah, da bi se olajšalo 
doseganje ciljev pravičnega prehoda.

7. meni, da bi morala finančna 
podpora iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov dajati prednost 
naložbam v novo ali preoblikovano 
industrijsko proizvodnjo v ogljično 
intenzivnih regijah, da bi se olajšalo 
doseganje ciljev ekološkega in pravičnega 
prehoda z zagotovljeno enakostjo spolov. 
poziva, naj se vse naložbe preoblikujejo v 
trajnostne naložbe; meni, da je treba 
evropske strukturne in investicijske sklade 
uporabiti za trajnostno mobilnost, 
ekološko podjetništvo, zeleno 
infrastrukturo in postopno odpravo 
fosilnih goriv, da se prepreči morebitna 
škoda za okolje in podnebje;

Or. en

Predlog spremembe 112
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Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morala finančna 
podpora iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov dajati prednost 
naložbam v novo ali preoblikovano 
industrijsko proizvodnjo v ogljično 
intenzivnih regijah, da bi se olajšalo 
doseganje ciljev pravičnega prehoda.

7. meni, da bi morala finančna 
podpora iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov dajati prednost 
naložbam v novo ali preoblikovano 
industrijsko proizvodnjo v ogljično 
intenzivnih regijah, da bi se olajšalo 
doseganje ciljev pravičnega prehoda; 
poudarja, da bi bilo treba operativne 
programe kohezijske politike oblikovati v 
skladu z novo industrijsko strategijo za 
Evropo ter nepovratna sredstva združiti s 
finančnimi instrumenti, da se zapolni 
naložbena vrzel;

Or. en

Predlog spremembe 113
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morala finančna 
podpora iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov dajati prednost 
naložbam v novo ali preoblikovano 
industrijsko proizvodnjo v ogljično 
intenzivnih regijah, da bi se olajšalo 
doseganje ciljev pravičnega prehoda.

7. meni, da bi morala finančna 
podpora iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov dajati prednost 
naložbam v novo ali preoblikovano 
industrijsko proizvodnjo v ogljično 
intenzivnih regijah, ki so kljub temu 
zavezane ciljem zmanjšanja emisij iz 
evropskega zelenega dogovora, da bi se 
olajšalo doseganje ciljev pravičnega 
prehoda.

Or. es

Predlog spremembe 114
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Constanze Krehl

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morala finančna 
podpora iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov dajati prednost 
naložbam v novo ali preoblikovano 
industrijsko proizvodnjo v ogljično 
intenzivnih regijah, da bi se olajšalo 
doseganje ciljev pravičnega prehoda.

7. vztraja, da bi morale biti naložbe v 
novo ali preoblikovano industrijsko 
proizvodnjo v ogljično intenzivnih regijah 
deležne trdne finančne podpore iz skladov 
za pravični prehod, da bi do leta 2050 
dosegli pravičen prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 115
Niyazi Kizilyürek

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morala finančna 
podpora iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov dajati prednost 
naložbam v novo ali preoblikovano 
industrijsko proizvodnjo v ogljično 
intenzivnih regijah, da bi se olajšalo 
doseganje ciljev pravičnega prehoda.

7. meni, da bi morala finančna 
podpora iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov dajati prednost 
naložbam v novo ali preoblikovano 
industrijsko proizvodnjo v ogljično 
intenzivnih regijah, da bi se olajšalo 
doseganje ciljev pravičnega prehoda, 
vključno z odpravi energetske revščine in 
socialnega dampinga.

Or. en

Predlog spremembe 116
Elżbieta Kruk

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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7. meni, da bi morala finančna 
podpora iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov dajati prednost 
naložbam v novo ali preoblikovano 
industrijsko proizvodnjo v ogljično 
intenzivnih regijah, da bi se olajšalo 
doseganje ciljev pravičnega prehoda.

7. meni, da bi morala finančna 
podpora iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov dajati prednost 
naložbam v novo ali preoblikovano 
industrijsko proizvodnjo v ogljično 
intenzivnih regijah, da bi se olajšalo 
doseganje ciljev pravičnega prehoda, pri 
katerem ne bo nihče zapostavljen;

Or. en

Predlog spremembe 117
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morala finančna 
podpora iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov dajati prednost 
naložbam v novo ali preoblikovano 
industrijsko proizvodnjo v ogljično 
intenzivnih regijah, da bi se olajšalo 
doseganje ciljev pravičnega prehoda.

7. meni, da bi morala finančna 
podpora iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov dajati prednost 
naložbam v novo ali preoblikovano 
industrijsko proizvodnjo v ogljično 
intenzivnih regijah ali regijah v prehodu, 
da bi se olajšalo doseganje ciljev 
pravičnega prehoda.

Or. en

Predlog spremembe 118
Daniel Buda

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da bi morala finančna 
podpora iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov dajati prednost 
naložbam v novo ali preoblikovano 
industrijsko proizvodnjo v ogljično 
intenzivnih regijah, da bi se olajšalo 
doseganje ciljev pravičnega prehoda.

7. meni, da bi morala finančna 
podpora iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov zagotoviti celovito 
financiranje prednostnih nalog naložb v 
novo ali preoblikovano industrijsko 
proizvodnjo v ogljično intenzivnih regijah, 
da bi se olajšalo doseganje ciljev 
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pravičnega prehoda.

Or. ro

Predlog spremembe 119
Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poudarja, da je treba spodbujati sinergijo 
med evropskimi strukturnimi in 
investicijskimi skladi ter različnimi 
programi EU, kot je Obzorje Evropa, da bi 
podprli nove inovativne tehnologije in 
rešitve, s katerimi bomo nadomestili 
uporabo fosilnih goriv;

Or. en

Predlog spremembe 120
Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 – alinea 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– poziva k bolj neposrednemu 
financiranju evropskih mest, saj so 
pomemben dejavnik okrevanja in 
reševanja podnebnih vprašanj;

Or. en

Predlog spremembe 121
Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 – alinea 2 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– je prepričan, da bi morala nova 
dolgoročna strategija za industrijsko 
prihodnost Evrope izrecno vključevati 
datum za odpravo fosilnih goriv ter 
neposredne in posredne subvencije za to;

Or. en

Predlog spremembe 122
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da bi morala Unija 
spodbujati socialni dialog v okviru 
priprave nove industrijske strategije za 
Evropo, ki bi zajemala poslovno skupnost, 
sindikate, organizacije civilne družbe, 
regionalne in lokalne organe ter povezana 
združenja, s čimer bi zagotovila dostop do 
informacij za vse invalide.

Or. es

Predlog spremembe 123
Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. pozdravlja pobude, ki jih je od 
začetka pandemije nove koronavirusne 
bolezni sprejela Komisija, da bi zmanjšala 
negativne posledice na mala in srednja 
podjetja, vključno s prožnejšo uporabo 
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evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov; želi spomniti, kako pomembno je, 
da se med glavnimi upravičenci ukrepov v 
fazi okrevanja posebej osredotočimo na 
mala in srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 124
Elżbieta Kruk

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da je nujno treba 
zmanjšati upravna bremena za prihodnjo 
perspektivo gospodarskega razvoja, da se 
olajša uporaba skladov.

Or. en

Predlog spremembe 125
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da bi morala nova 
industrijska strategija za Evropo 
zagotavljati pošteno konkurenčnost, 
kohezijo in optimalno zaposlitev v regijah 
EU.

Or. en


