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ZAŁĄCZNIK 
 

WYNIKI GŁOSOWANIA 

Skróty i symbole 

+ przyjęto 

- odrzucono 

↓ bezprzedmiotowe 

w wycofano 

gi (..., ..., ...) głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujący się) 

ge (..., ..., ...) głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujący się) 

gp głosowanie podzielone 

go głosowanie odrębne 

popr. poprawka 

pk poprawka kompromisowa 

oc odpowiednia część 

s poprawka skreślająca 

= poprawki identyczne 

ust. ustęp 

art. artykuł 

mot. motyw 

pr projekt rezolucji 

wpr wspólny projekt rezolucji 

taj głosowanie tajne 
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1. Przystąpienie Peru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów 

uprowadzenia dziecka za granicę * 

Sprawozdanie: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 641, 3, 17 

 

 

2. Przystąpienie Kazachstanu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych 

aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * 

Sprawozdanie: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 642, 4, 17 

 

 

3. Przystąpienie Republiki Korei do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych 

aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * 

Sprawozdanie: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 649, 4, 17 

 

 

4. Globalne cele oraz zobowiązania UE dotyczące żywienia i bezpieczeństwa 

żywnościowego na świecie 

Projekt rezolucji: B8-1042/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-1042/2016  

(komisja DEVE) 

Ust. 1 2 Verts/ALE  +  

Po ust. 1 5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 6 7 GUE/NGL  -  

Po ust. 6 8 GUE/NGL gi + 374, 284, 15 

Ust. 12 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 -  

2 +  

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 -  

2/ge + 334, 233, 102 

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Po ust. 23 9 GUE/NGL ge + 342, 260, 73 

Ust. 27 10 GUE/NGL gi + 358, 287, 27 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 ↓  

2 ↓  

Po ust. 30 11 GUE/NGL gp   

1/gi - 204, 434, 25 

2/gi + 416, 227, 26 

12 GUE/NGL gi + 361, 252, 57 

Ust. 32 13 GUE/NGL  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 33 14 GUE/NGL  -  

Po motywie C 1 Verts/ALE ge + 382, 283, 10 

3 GUE/NGL  -  

Motyw G ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 350, 297, 29 

Motyw M 4 GUE/NGL gi - 292, 353, 29 

Motyw V ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 357, 300, 17 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) ge + 450, 213, 13 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawki 4, 8, 10, 11, 12 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE, ECR: motyw V 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

GUE/NGL: 

ust. 32 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „oraz zasadniczą rolę sektora prywatnego w 

działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia skali 

działań ukierunkowanych na żywienie” 

część druga te słowa 

 
PPE: 

ust. 13 

część pierwsza „ubolewa, że polityka UE w dziedzinie biopaliw sprzyja spekulacji gruntami 

rolnymi, w szczególności gruntami najbardziej żyznymi i znajdującymi się w 

pobliżu portów lub dróg;” 

część druga „wzywa UE do zniesienia, zgodnie z zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju, 

pochodzących ze środków publicznych zachęt do produkcji biopaliw z roślin 

uprawnych;” 

 
ust. 17 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „przed drugim szczytem wysokiego szczebla w 

sprawie żywienia, który odbędzie się w Brazylii w sierpniu 2016 r.,” 

część druga te słowa 
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motyw G 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „na szczycie pod hasłem „Żywienie na rzecz 

wzrostu” w 2013 r.” 

część druga te słowa 

 
S&D: 

poprawka 11 

część pierwsza „apeluje do UE i jej państw członkowskich o nieudzielanie poparcia prywatyzacji za 

pośrednictwem klauzul dotyczących praw własności intelektualnej, umieszczanych 

w porozumieniach o partnerstwie gospodarczym i handlu zawieranych z krajami 

rozwijającymi się;” 

część druga „podkreśla znaczenie współpracy z rolnikami nad przystępnymi cenowo, 

dostosowanymi do warunków lokalnych i udoskonalonymi odmianami roślin 

uprawnych oraz stworzenia odpornego i reagującego na popyt krajowego zaplecza 

produkcji nasion, które może być samowystarczalne i które, aby przetrwać, nie musi 

polegać na finansowaniu pochodzącym od darczyńców;” 

 
PPE, ECR: 

ust. 12 

część pierwsza „przypomina, że aby osiągnąć suwerenność żywnościową, podstawowe znaczenie 

ma zapewnienie ludności dostępu do gruntów;” 

część druga „podkreśla, że zawłaszczanie gruntów wynikające z nabywania na dużą skalę 

gruntów w krajach rozwijających się stanowi nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa 

żywnościowego i żywienia; wzywa Komisję do podjęcia konkretnych środków w 

celu przeciwdziałania zawłaszczaniu ziemi oraz do opracowania planu działania na 

rzecz zwalczania masowego wykupu gruntów i zapewnienia skutecznego wdrożenia 

wytycznych FAO w zakresie własności;” 

 
ust. 27 

część pierwsza „podkreśla, że wszystkie strategie polityczne UE powinny być zgodne z zasadą 

spójności polityki na rzecz rozwoju; wzywa zatem do tego, aby polityka handlowa i 

rozwojowa UE były prowadzone z poszanowaniem przestrzeni politycznej oraz 

przestrzeni polityki gospodarczej krajów rozwijających się, aby umożliwić im 

ustanowienie niezbędnych strategii politycznych służących promowaniu 

zrównoważonego rozwoju i godności ich mieszkańców,” 

część druga „w tym suwerenności żywnościowej;” 
 

 

5. Prokuratura Europejska i Eurojust 

Projekt rezolucji: B8-1054/2016 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Projekt rezolucji B8-1054/2016  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

Głosowanie: rezolucja (całość 

tekstu) 

 +  
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6. Potrzeba europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw 

Caterpillar i Alstom 

Projekty rezolucji: B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-
1057/2016, B8-1058/2016 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Wspólny projekt rezolucji RC-B8-1051/2016 

(PPE, Verts/ALE, ECR, S&D, ALDE) 

Ust. 1 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 636, 12, 28 

2/gi + 602, 40, 22 

Po ust. 1 13 GUE/NGL gi - 314, 315, 44 

Po ust. 2 14 GUE/NGL gi - 327, 343, 8 

15 GUE/NGL gi - 295, 348, 29 

Ust. 3 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 601, 64, 6 

2/gi + 514, 146, 16 

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 647, 26, 7 

2/gi + 624, 38, 18 

3/gi + 592, 58, 26 

Po ust. 5 22 ECR gp   

1/gi + 594, 62, 25 

2/gi + 380, 282, 10 

26 S&D, 

Verts/ALE 

gi + 349, 316, 14 

27 S&D, 

Verts/ALE 

gi - 157, 348, 174 

28 S&D, 

Verts/ALE 

gi - 317, 345, 18 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

29 S&D, 

Verts/ALE 

gi + 313, 310, 53 

30 S&D, 

Verts/ALE 

gi + 386, 254, 35 

Ust. 6 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 6 7 EFDD gi - 183, 339, 156 

Ust. 7 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 595, 54, 29 

2/gi + 612, 40, 26 

Ust. 8 31 S&D, 

Verts/ALE 

gi + 358, 292, 29 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi ↓  

2/gi ↓  

Po ust. 9 23 ECR ge + 403, 220, 58 

Ust. 10 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 618, 49, 10 

2/gi + 513, 151, 15 

3/gi - 317, 350, 6 

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 538, 58, 77 

2/gi + 515, 93, 70 

3/gi + 322, 282, 73 

4/gi + 507, 110, 62 

Ust. 12 24 ECR gi - 179, 495, 6 

ust. pierwotny 

tekst 

gi + 342, 289, 50 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 586, 64, 30 

2/gi + 341, 273, 56 

3/gi - 287, 348, 38 

Ust. 14 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 581, 59, 32 

2/gi + 358, 300, 21 

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 608, 59, 11 

2/gi + 619, 38, 8 

3/gi + 324, 321, 34 

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 599, 57, 22 

2/gi + 548, 119, 9 

Ust. 19 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 594, 68, 9 

Ust. 20 8 EFDD gi - 305, 353, 20 

32 S&D, 

Verts/ALE 

gi + 349, 318, 10 

Po ust. 20 16 GUE/NGL gi - 279, 378, 22 

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 611, 57, 9 

Po ust. 21 18 GUE/NGL  -  

Ust. 22 1 PPE gi - 211, 458, 10 

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 491, 164, 19 

2/gi + 332, 314, 24 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 22 19 GUE/NGL gi - 325, 329, 18 

Po ust. 23 20 GUE/NGL gi - 304, 370, 3 

Ust. 24 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 639, 15, 18 

2/gi + 377, 282, 16 

3/gi + 561, 74, 32 

Ust. 25 9 EFDD gi + 345, 308, 24 

Po ust. 25 33 S&D, 

Verts/ALE 

gi - 317, 327, 17 

34 S&D, 

Verts/ALE 

gi - 316, 344, 12 

Ust. 27 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 628, 27, 23 

2/gi + 345, 301, 26 

3/gi + 629, 23, 22 

Ust. 31 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 511, 99, 68 

Po ust. 31 35 S&D, 

Verts/ALE 

gi + 329, 318, 32 

Po ust. 32 36 S&D, 

Verts/ALE 

gi - 327, 346, 4 

37 S&D, 

Verts/ALE 

gi - 306, 349, 17 

Ust. 33 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 549, 117, 10 

Po ust. 33 17 GUE/NGL  -  

25 ECR gp   

1/ge + 442, 199, 35 

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Po ust. 34 38 S&D, 

Verts/ALE 

gi + 338, 292, 49 

Ust. 35 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 387, 283, 7 

Po umocowaniu 2 2 EFDD gi - 133, 534, 9 

3 EFDD gi - 131, 537, 8 

4 EFDD gi - 135, 529, 10 

Po umocowaniu 3 21 ECR ge + 336, 313, 27 

Po umocowaniu 7 10 GUE/NGL  -  

Motyw C ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 560, 65, 52 

2/gi + 327, 254, 91 

Po motywie C 11 GUE/NGL  -  

Motyw E ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Motyw F ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Motyw J ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 662, 14, 3 

2/gi + 618, 15, 20 

Motyw L ust. pierwotny 

tekst 

gi + 543, 128, 7 

Motyw M ust. pierwotny 

tekst 

gi + 615, 51, 11 

Motyw N ust. pierwotny 

tekst 

gi + 400, 201, 79 

Motyw P ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 641, 6, 27 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2/gi + 477, 165, 32 

Motyw Q ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 632, 26, 6 

2/gi + 630, 30, 16 

3/gi + 643, 7, 19 

Po motywie R 5 EFDD gi + 337, 305, 31 

Po motywie S 12 GUE/NGL  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 472, 103, 99 

Projekty rezolucji grup politycznych 

B8-1051/2016  PPE  ↓  

B8-1052/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1053/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1055/2016  ECR  ↓  

B8-1056/2016  S&D  ↓  

B8-1057/2016  EFDD  ↓  

B8-1058/2016  ALDE  ↓  

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawki 13, 14, 15, 16, 19, 20, ust. 3 

ECR: poprawka 24, motyw I, ust. 15 (część druga), ust. 22 (część druga), głosowanie 

końcowe 

EFDD: poprawki 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 

S&D: poprawki 22, 26–38, ust. 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 

31, 33, motywy C, J, L, M, N, P, Q 

Verts/ALE: poprawki 1, 26–38, ust. 27 (część druga) 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

ECR: ust. 11, 31, 33, motyw N 

GUE/NGL: ust. 6, 12 

PPE: ust. 12, 22, 35, motywy E, F 

ALDE: ust. 3, 8, 12, 19, 21, 27, 31, 33, 34, motywy C, E, M, P, Q 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

ECR: 

ust. 17 

część pierwsza „uważa, że fundusze UE oferują ogromne możliwości finansowania trwałych 

inwestycji w infrastrukturę energetyczną i infrastrukturę transportu publicznego oraz 

inteligentnego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych;” 

część druga „wzywa do poprawy w zakresie wdrażania różnych kryteriów, w szczególności w 

odniesieniu do zatrudnienia, kryteriów środowiskowych i społecznych, przy 

korzystaniu z funduszy UE oraz wszystkich instrumentów finansowych 

zarządzanych przez EBI;” 

 
ust. 22 

część pierwsza „uważa, że należy zapobiegać unikaniu opodatkowania, w tym poprzez 

przekazywanie dóbr materialnych i niematerialnych lub usług między 

przedsiębiorstwami po nieodpowiednich cenach (ceny transferowe),” 

część druga „oraz że unikanie opodatkowania jest również skutkiem braku koordynacji spraw 

fiskalnych i handlowych na szczeblu europejskim; wzywa do zwiększenia 

współpracy i zbieżności między państwami członkowskimi w sprawach fiskalnych, 

społecznych i budżetowych;” 

 
motyw J 

część pierwsza „mając na uwadze, że europejski przemysł, taki jak ten świadczony przez Alstom i 

Caterpillar, charakteryzuje się wysoką wartością dodaną o uznanej wiedzy fachowej; 

mając na uwadze, że ta centralna i strategiczna dla UE branża stoi obecnie w obliczu 

silnej ogólnoświatowej konkurencji” 

część druga „ze strony państw, które eksportują na rynek europejski produkty o niższych 

kosztach wytworzenia dzięki prowadzeniu agresywnej i szybko rozwijającej się 

polityki na wszystkich kontynentach, często przy politycznym i finansowym 

wsparciu swoich rządów;” 

 
GUE/NGL: 

ust. 7 

część pierwsza „przypomina o potrzebie osiągnięcia szybkiego porozumienia na temat zmiany 

rozporządzeń w sprawie instrumentów ochrony handlu w celu ich znaczącego 

wzmocnienia poprzez zwiększenie ich reaktywności i skuteczności;” 

część druga „zwraca się do Komisji o wzięcie pod uwagę społecznych i ekonomicznych 

skutków, jakie dla konkurencyjności przemysłu UE może mieć uznanie statusu 

gospodarki rynkowej w przypadku państwowych lub innych nierynkowych 

gospodarek;” 

 
ust. 8 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „celu strategii „Europa 2020”,” 

część druga te słowa 

 
Verts/ALE: 

poprawka 22 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „ponoszonych przez nie kosztów przestrzegania 

przepisów oraz uchylenie zbędnego prawodawstwa” 

część druga te słowa 

 
poprawka 25 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „konkurencyjności i”  

część druga te słowa 
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motyw P 

część pierwsza „mając na uwadze, że w ostatnich latach handel maszynami budowlanymi w UE 

doznał poważnych zakłóceń, związanych ze zmniejszeniem inwestycji publicznych i 

prywatnych,” 

część druga „ale także ze względu na wzrost kosztów produkcji wynikających ze wzrostu cen 

surowców;” 

 
PPE: 

ust. 13 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „lub w których ponad 50 % wartości jest 

realizowane poza UE” oraz „przypomina o konieczności osiągnięcia szybkiego 

porozumienia w sprawie „międzynarodowego instrumentu zamówień 

publicznych”;” 

część druga „lub w których ponad 50 % wartości jest realizowane poza UE” 

część trzecia „przypomina o konieczności osiągnięcia szybkiego porozumienia w sprawie 

„międzynarodowego instrumentu zamówień publicznych”;” 

 
ust. 14 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „oraz oznakowanie ekologiczne” 

część druga te słowa 

 
motyw Q 

część pierwsza „mając na uwadze, że sprawiedliwy handel wyrobami przemysłowymi musi 

respektować podstawowe prawa pracowników i zasady ochrony środowiska;” 

część druga „mając na uwadze, że inwestycje w energię ze źródeł odnawialnych i efektywność 

energetyczną są głównym motorem inwestycji w produkty przemysłowe zdolne do 

tworzenia pozytywnego sprzężenia zwrotnego;” 

część trzecia „mając na uwadze, że innowacje i inwestycje w działalność badawczo–rozwojową, 

zatrudnienie oraz odnawianie umiejętności są kluczowe dla trwałego wzrostu;” 

 
motyw C 

część pierwsza „mając na uwadze, że obniżenie kosztów produkcji w latach 2013 i 2015 pozwoliło 

na to, by produkty zakładu stały się bardziej konkurencyjne niż produkty 

pochodzące spoza UE;” mając na uwadze, że Caterpillar postanowił mimo to 

zamknąć zakład” 

część druga „w celu przeniesienia produkcji do innych zakładów o niższych standardach ochrony 

socjalnej i ochrony środowiska niż standardy obowiązujące w przemyśle 

europejskim;” 

 
ALDE: 

ust. 1 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „na lokalne gospodarki i społeczności” oraz „oraz 

ich gospodarki lokalnej i wspomagania regionów” 

część druga te słowa 
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GUE/NGL, Verts/ALE: 

ust. 3 

część pierwsza „przypomina, że Europa jest społeczną gospodarką rynkową, której celem jest 

zapewnienie trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu; ubolewa nad brakiem prawdziwej polityki przemysłowej UE, która 

chroniłaby unijnych pracowników; wzywa zatem Komisję do ustanowienia 

prawdziwej europejskiej długoterminowej strategii przemysłowej, aby ... osiągnąć 

cel polegający na tym, by 20 % produktu krajowego brutto pochodziło z 

przemysłu;” 

część druga „zgodnie ze strategią „Europa 2020”;” 

 
ECR, PPE: 

ust. 5 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „efektywność energetyczną, gospodarkę o obiegu 

zamkniętym” oraz „podkreśla w tym kontekście negatywny wpływ malejących 

inwestycji publicznych i prywatnych oraz kurczącej się konsumpcji wewnętrznej; 

mając na uwadze, że należy zachęcać do inwestycji publicznych i prywatnych oraz 

konsumpcji wewnętrznej w celu stymulowania wzrostu;” 

część druga „efektywność energetyczną, gospodarkę o obiegu zamkniętym” 

część trzecia „podkreśla w tym kontekście negatywny wpływ malejących inwestycji publicznych 

i prywatnych oraz kurczącej się konsumpcji wewnętrznej; mając na uwadze, że 

należy zachęcać do inwestycji publicznych i prywatnych oraz konsumpcji 

wewnętrznej w celu stymulowania wzrostu;” 

 
ECR, GUE/NGL: 

ust. 10 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „skierowanych na zewnątrz, konkurencyjnych 

europejskich ram regulacyjnych w celu przyciągnięcia i utrzymania inwestorów 

prywatnych, zachowując” 

część druga „skierowanych na zewnątrz, konkurencyjnych europejskich ram regulacyjnych w 

celu przyciągnięcia i utrzymania inwestorów prywatnych, zachowując” z wyjątkiem 

słowa: „regulacyjnych” 

część trzecia „regulacyjnych” 

 
GUE/NGL, ALDE, PPE: 

ust. 11 

część pierwsza „zauważa również, że przepisy dotyczące pomocy państwa powinny być lepiej 

dostosowane w celu zapewnienia innowacji i zrównoważonego charakteru” 

część druga „oraz osiągnięcia celów promowania wysokiego poziomu zatrudnienia i 

kształtowania polityki społecznej” z wyjątkiem słowa „promowania” 

część trzecia „promowania” 

część czwarta „zgodnie z art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;” 

 



P8_PV(2016)10-05(VOT)_PL.doc 15 PE 590.296 

ECR, GUE/NGL, PPE: 

ust. 15 

część pierwsza całość tekstu z wyjątkiem słów: „wraz z państwami członkowskimi opracowała 

unijną strategię na rzecz spójnej i kompleksowej polityki przemysłowej mającej na 

celu reindustrializację Europy i opartej m.in. na digitalizacji (w szczególności” oraz 

„w tym celu wzywa do zwiększenia współpracy i zbieżności między państwami 

członkowskimi w sprawach fiskalnych, społecznych i budżetowych, tak aby 

ułatwiać powstawanie wspólnych projektów przemysłowych;” 

część druga „wraz z państwami członkowskimi opracowała unijną strategię na rzecz spójnej i 

kompleksowej polityki przemysłowej mającej na celu reindustrializację Europy i 

opartej m.in. na digitalizacji (w szczególności” 

część trzecia „w tym celu wzywa do zwiększenia współpracy i zbieżności między państwami 

członkowskimi w sprawach fiskalnych, społecznych i budżetowych, tak aby 

ułatwiać powstawanie wspólnych projektów przemysłowych;” 

 
GUE/NGL, PPE: 

ust. 24 

część pierwsza „podkreśla zasadniczą potrzebę rozwoju umiejętności technicznych, zwłaszcza w 

sektorze wytwórczym, a także potrzebę propagowania znaczenia 

wykwalifikowanych pracowników technicznych; wyraża przekonanie, że aby 

zmaksymalizować potencjał zatrudnienia netto w zielonej gospodarce, konieczne 

jest udostępnienie populacji aktywnej zawodowo odpowiednich możliwości 

nabywania nowych umiejętności potrzebnych w gospodarce o obiegu zamkniętym; 

przypomina, że wykwalifikowana siła robocza jest ważna dla rentowności 

produkcji;” z wyjątkiem słowa: „zielonej” 

część druga „zielonej” 

część trzecia „podkreśla znaczenie wspierania większego efektu synergii między systemami 

kształcenia, szkołami wyższymi i rynkiem pracy, w tym kontaktów z miejscem 

zatrudnienia i współpracy z przedsiębiorstwami w tworzeniu innowacyjnych 

klastrów;” 

 
ECR, Verts/ALE: 

ust. 27 

część pierwsza „uważa, że wszelkie działania restrukturyzacyjne powinny być w stosownych 

przypadkach wyjaśnione i uzasadnione zainteresowanym stronom, w tym w zakresie 

wyboru środków przewidzianych w odniesieniu do celów i ewentualnych rozwiązań 

alternatywnych;” z wyjątkiem słowa: „ewentualnych” 

część druga „ewentualnych” 

część trzecia „wzywa do podjęcia lokalnego dialogu obejmującego wszystkie zainteresowane 

strony w celu omówienia najlepszych możliwych rozwiązań w przypadkach 

restrukturyzacji;” 
 

Różne 

Poprawka 6 została wycofana. 

 


