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Poprawka1
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania dla przemysłu motoryzacyjnego i 
dostrzega strategiczne znaczenie tej branży 
dla gospodarki europejskiej, które wyraża 
się w postaci 12 mln pośrednich i 
bezpośrednich miejsc pracy;

1. odnotowuje plan działania dla 
przemysłu motoryzacyjnego i dostrzega 
strategiczne znaczenie tej branży dla 
gospodarki europejskiej, które wyraża się 
w postaci 12 mln pośrednich i 
bezpośrednich miejsc pracy; podkreśla, że 
w celu podtrzymania zatrudnienia i 
konkurencyjności europejski przemysł
motoryzacyjny wymaga odnowienia 
strategii prowadzącej do produkcji 
bardziej zrównoważonych ekologicznie 
pojazdów, jako część ekologicznego 
systemu transportu; wzywa Komisję do 
wprowadzenia w tym celu systemu 
oznakowania poziomu emisji CO2 dla 
samochodów;

Or. en

Poprawka 2
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania dla przemysłu motoryzacyjnego i 
dostrzega strategiczne znaczenie tej branży 
dla gospodarki europejskiej, które wyraża 
się w postaci 12 mln pośrednich i 
bezpośrednich miejsc pracy;

1. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania dla przemysłu motoryzacyjnego i 
dostrzega strategiczne znaczenie tej branży 
dla gospodarki europejskiej, które wyraża 
się w postaci 12 mln pośrednich i 
bezpośrednich miejsc pracy, znacznego 
pozytywnego wpływu na bilans handlowy 
UE, który w 2011 r. osiągnął 90 mld EUR, 
największych prywatnych nakładów na 
badania i innowacje (ok. 30 mld EUR w 
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2010 r.), jak również przemysł ten stanowi 
zasadniczą siłę napędową dla innowacji 
technologicznych;

Or. en

Poprawka 3
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. mając na uwadze, że ambitna 
europejska polityka przemysłowa 
promująca zatrudnienie na szczeblu 
lokalnym oraz rozwój ekologicznych 
technologii jest niezbędna dla ożywienia 
rynku pracy i zrównoważonego wzrostu;

Or. en

Poprawka 4
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. mając na uwadze, że dynamiczny i 
sprzyjający włączeniu społecznemu rynek 
pracy z wysoko wykwalifikowanymi 
pracownikami posiadającymi kompetencje 
dopasowane do potrzeb rynku odgrywa 
kluczową rolę w utrzymaniu 
konkurencyjności europejskiej gospodarki 
i spójności społecznej;

Or. en

Poprawka 5
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla znaczenie wyróżniania się 
na światowym rynku poprzez jakość i 
bezpieczeństwo; w związku z tym uważa za 
konieczne inwestycje w zaawansowane 
technologie i zaangażowanie w 
innowacje;

Or. es

Poprawka 6
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji znaną jako eCall, polegającą na 
automatycznym nawiązywaniu przez 
pojazdy połączenia ze służbami 
ratowniczymi w sytuacji groźnego 
wypadku;

Or. es

Poprawka 7
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. opowiada się za pogłębieniem 
integracji osób niepełnosprawnych w UE 
poprzez poprawę jakości i dostępności 
usług przystosowywania pojazdów 
umożliwiających im przemieszczanie się;

Or. es



PE514.814v01-00 6/24 AM\942158PL.doc

PL

Poprawka 8
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. wzywa do poprawy standardów BHP 
uznanych we Wspólnotowej strategii na 
rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na 
lata 2007–2012, zgodnie z ewolucją 
stanowisk pracy i zadań; w związku z tym 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
przestawienia europejskiej strategii BHP 
do roku 2020;

Or. es

Poprawka 9
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do podjęcia zwiększonych 
wysiłków na rzecz realizacji celów strategii 
UE 2020 dotyczących inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
wspieranie silniejszego przemysłu
europejskiego;

2. wzywa do podjęcia zwiększonych 
wysiłków na rzecz realizacji celów strategii 
UE 2020 dotyczących inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu poprzez 
wspieranie silniejszego europejskiego 
przemysłu motoryzacyjnego;

Or. en

Poprawka 10
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do podjęcia zwiększonych 2. wzywa do podjęcia zwiększonych
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wysiłków na rzecz realizacji celów 
strategii UE 2020 dotyczących 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
poprzez wspieranie silniejszego przemysłu 
europejskiego;

wysiłków na rzecz realizacji celów 
strategii UE 2020 dotyczących 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
poprzez wspieranie silniejszego przemysłu 
europejskiego; w tym kontekście podkreśla 
znaczenie posiadania silnej 
motoryzacyjnej bazy produkcyjnej w 
Europie, także poprzez eksport do państw 
trzecich większej liczby wysokiej jakości 
pojazdów, zbudowanych w zgodzie ze 
zrównoważoną technologią;

Or. en

Poprawka 11
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla wzrastające znaczenie 
działalności związanej z badaniami i 
rozwojem oraz innowacjami, w 
szczególności potrzebę rozwoju 
samochodów energooszczędnych i 
niskoemisyjnych, które umożliwią 
Europie poprawę konkurencyjności i 
przez to spadek bezrobocia poprzez 
zmniejszenie zależności od energii 
importowanej, a także potrzebę 
wprowadzania informatyki do 
samochodów w celu polepszania komfortu 
i bezpieczeństwa jazdy;

Or. fi

Poprawka 12
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. uznaje potencjał wzrostu pojazdów 
elektrycznych, nie tylko jeśli chodzi o 
zrównoważenie energetyczne i zwalczanie 
zmian klimatu, lecz także jako źródła 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; w
związku z tym wzywa do podjęcia 
wysiłków zmierzających do rozwoju i 
udoskonalenia pojazdów tego typu oraz 
wsparcia ich użytkowania w UE;
potrzebne będzie w tym celu wybudowanie 
infrastruktury pozwalającej na 
tankowanie lub ładowanie akumulatorów
pojazdów zasilanych paliwami 
alternatywnymi;

Or. es

Poprawka 13
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowane przez Komisję: 
instrument „Horyzont 2020” i program 
COSME, które wspomogą finansowo 
przedsiębiorstwa i MŚP dążące do 
poprawy swojej konkurencyjności w 
trakcie procesu dochodzenia do 
europejskiego systemu transportu 
wydajnego pod względem zużycia zasobów 
i przyjaznego dla środowiska;

Or. es

Poprawka 14
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zdecydowanie popiera działania 
proponowane w ramach czwartego filaru 
planu działania; ponownie wzywa do 
uchwalenia aktu prawnego w sprawie 
informowania pracowników i 
przeprowadzania z nimi konsultacji oraz 
przewidywania restrukturyzacji i 
zarządzania nią;

skreślony

Or. en

Poprawka 15
Anthea McIntyre

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zdecydowanie popiera działania 
proponowane w ramach czwartego filaru 
planu działania; ponownie wzywa do
uchwalenia aktu prawnego w sprawie 
informowania pracowników i 
przeprowadzania z nimi konsultacji oraz 
przewidywania restrukturyzacji i 
zarządzania nią;

3. z zadowoleniem przyjmuje działania 
proponowane w ramach czwartego filaru 
planu działania; ponownie wzywa do tego,
aby każde działanie na poziomie UE było 
proporcjonalne w celu zapewnienia 
trwałego rozwoju w przemyśle 
motoryzacyjnym oraz w celu tworzenia 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 16
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zdecydowanie popiera działania 
proponowane w ramach czwartego filaru 
planu działania; ponownie wzywa do 
uchwalenia aktu prawnego w sprawie

3. zdecydowanie popiera działania 
proponowane w ramach czwartego filaru 
planu działania; ponownie wzywa do 
polepszania informowania pracowników i 
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informowania pracowników i 
przeprowadzania z nimi konsultacji oraz 
przewidywania restrukturyzacji i 
zarządzania nią;

przeprowadzanych z nimi konsultacji oraz 
przewidywania restrukturyzacji i 
zarządzania nią;

Or. fi

Poprawka 17
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zdecydowanie popiera działania 
proponowane w ramach czwartego filaru 
planu działania; ponownie wzywa do 
uchwalenia aktu prawnego w sprawie 
informowania pracowników i 
przeprowadzania z nimi konsultacji oraz 
przewidywania restrukturyzacji i 
zarządzania nią;

3. zdecydowanie popiera działania 
proponowane w ramach czwartego filaru 
planu działania; ponownie wzywa do 
uchwalenia aktu prawnego w sprawie 
informowania pracowników i 
przeprowadzania z nimi konsultacji oraz 
przewidywania restrukturyzacji i 
zarządzania nią; kładzie szczególny nacisk 
na długoterminowe planowanie zmiany 
strukturalnej, które przy ewentualnej 
zmianie zapotrzebowania na siłę roboczą 
zagwarantuje zatrudnienie na podstawie 
kwalifikacji oraz łagodne przejście do 
nowych rodzajów produkcji i modeli 
biznesowych;

Or. de

Poprawka 18
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zdecydowanie popiera działania 
proponowane w ramach czwartego filaru 
planu działania; ponownie wzywa do 

3. zdecydowanie popiera działania 
proponowane w ramach czwartego filaru 
planu działania; podkreśla potrzebę 
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uchwalenia aktu prawnego w sprawie 
informowania pracowników i 
przeprowadzania z nimi konsultacji oraz 
przewidywania restrukturyzacji i 
zarządzania nią;

wdrażania długoterminowych strategii 
pozwalających przedsiębiorstwom i 
pracownikom dostosować się do zmian 
strukturalnych przy jednoczesnym 
przewidywaniu zmian i zmniejszaniu 
skutków społecznych; ponownie wzywa 
do uchwalenia aktu prawnego w sprawie 
informowania pracowników i 
przeprowadzania z nimi konsultacji oraz 
przewidywania restrukturyzacji i 
zarządzania nią1;
__________________
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 15 stycznia 2013 r. zawierająca 
zalecenia dla Komisji w sprawie 
informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi, przewidywania 
restrukturyzacji i zarządzania nimi 
(2012/2061(INI)).

Or. en

Poprawka 19
Anthea McIntyre

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. w kontekście lepszych regulacji 
prawnych wzywa Komisję do 
systematycznej oceny oddziaływania 
wniosków dotyczących konkurencyjności 
europejskiego przemysłu 
motoryzacyjnego na szczeblu 
międzynarodowym, tworząc tym samym 
nowe miejsca pracy jako bazę 
przemysłową dla Europy; wzywa w 
związku z tym, by Komisja czynnie 
zniechęcała do nadmiernie 
rygorystycznego wdrażania prawa UE na 
poziomie krajowym;

Or. en
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Poprawka 20
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
przewidywania procesów restrukturyzacji 
w celu uchronienia miejsc pracy, 
wsparcia wewnętrznej i zewnętrznej 
mobilności oraz minimalizacji możliwych 
negatywnych efektów tych procesów; 
wzywa państwa członkowskie do 
skutecznego stosowania przepisów 
krajowych i obowiązujących dyrektyw UE, 
na przykład dyrektywy dotyczącej 
zwolnień grupowych, dyrektywy 
dotyczącej przejęć przedsiębiorstw i 
dyrektywy ustanawiającej ogólne ramowe 
warunki dotyczące informowania i 
przeprowadzania konsultacji z 
pracownikami, stosując przy tym zasadę 
pomocniczości; uważa, że fundusze unijne 
powinny odgrywać znaczącą rolę w 
unikaniu, minimalizacji lub łagodzeniu 
możliwych negatywnych efektów procesów 
restrukturyzacji;

Or. es

Poprawka 21
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa, by w procesach 
restrukturyzacji opcje zamknięcia zakładu 
lub redukcji zatrudnienia były brane pod 
uwagę jedynie w ostateczności; w tym celu 
konieczne jest by zainteresowane strony, 
w tym związki zawodowe, przedstawiciele 
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pracowników i przedstawiciele 
przedsiębiorstwa, były informowane i 
prowadziły negocjacje w celu osiągnięcia 
porozumienia gwarantującego 
rentowność przedsiębiorstwa przy 
poszanowaniu praw pracowniczych;

Or. es

Poprawka 22
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. zachęca państwa członkowskie, by w 
przypadku zamykania zakładów lub 
redukcji zatrudnienia w pełni korzystały z 
Europejskiego Funduszu Dostosowania 
do Globalizacji;

Or. es

Poprawka 23
Anthea McIntyre

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera utworzenie europejskiej rady ds. 
umiejętności w dziedzinie motoryzacji, 
zrzeszającej organizacje krajowe i
partnerów społecznych, aby promować 
doskonalenie umiejętności i wspierać 
zatrudnienie w przemyśle 
motoryzacyjnym;

4. odnotowuje wnioski dotyczące 
utworzenia europejskiej rady ds. 
umiejętności w dziedzinie motoryzacji, 
zrzeszającej organizacje krajowe, 
odpowiednich partnerów społecznych, 
podmioty świadczące usługi w zakresie 
kształcenia i szkolenia, aby promować 
wymianę najlepszych praktyk,
doskonalenie umiejętności i wspierać 
zatrudnienie w przemyśle 
motoryzacyjnym;
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Or. en

Poprawka 24
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera utworzenie europejskiej rady ds. 
umiejętności w dziedzinie motoryzacji, 
zrzeszającej organizacje krajowe i
partnerów społecznych, aby promować 
doskonalenie umiejętności i wspierać 
zatrudnienie w przemyśle 
motoryzacyjnym;

4. podkreśla potrzebę przewidywania 
zapotrzebowania na umiejętności i 
dostosowania poziomu umiejętności 
pracowników, również poprzez uczenie się 
przez całe życie; popiera utworzenie 
europejskiej rady ds. umiejętności w 
dziedzinie motoryzacji, zrzeszającej 
obserwatoria ds. przemysłu, zatrudnienia i 
umiejętności, jak również partnerów 
społecznych i organizacje podmiotów 
świadczących usługi w zakresie 
kształcenia i szkolenia, aby promować 
doskonalenie umiejętności i wspierać 
zatrudnienie w przemyśle 
motoryzacyjnym;

Or. en

Poprawka 25
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. popiera utworzenie europejskiej rady ds. 
umiejętności w dziedzinie motoryzacji, 
zrzeszającej organizacje krajowe i 
partnerów społecznych, aby promować 
doskonalenie umiejętności i wspierać 
zatrudnienie w przemyśle 
motoryzacyjnym;

4. popiera utworzenie europejskiej rady ds. 
umiejętności w dziedzinie motoryzacji,
promującej szkolnictwo wyższe o 
odpowiednim kierunku oraz szkolenie
zawodowe i zrzeszającej organizacje 
krajowe, sektor edukacji i partnerów 
społecznych, aby promować doskonalenie 
umiejętności i wspierać zatrudnienie w 
przemyśle motoryzacyjnym;

Or. en
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Poprawka 26
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie dialogu 
społecznego dla dostosowania 
umiejętności i procesów restrukturyzacji 
oraz potrzebę stosowania najlepszych 
praktyk2; przytacza pozytywne przykłady 
rozwoju współczesnych innowacyjnych 
narzędzi w czasach kryzysu, takich jak 
praca w zmniejszonym wymiarze czasu, 
pomagająca utrzymać zatrudnienie na 
ówczesnym poziomie; 
__________________
2 „Listy kontrolne dla procesów 
restrukturyzacyjnych” przedstawione 
przez Komisję w komunikacie z dnia 3 
czerwca 2009 r. pt. „Wspólne 
zobowiązanie na rzecz zatrudnienia”, 
COM(2009)0257 final.

Or. en

Poprawka 27
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zachęca państwa członkowskie do 
przyjęcia krajowych planów zwiększania 
zatrudnienia w kontekście europejskiego 
semestru przy uwzględnieniu 
zapotrzebowania na pracowników o 
określonych umiejętnościach w sektorze 
przemysłowym w ogólności, a w 
przemyśle motoryzacyjnym w 
szczególności;

5. zachęca państwa członkowskie do 
przyjęcia krajowych planów badań, 
zwiększania zatrudnienia i kształcenia 
pracowników o określonych 
umiejętnościach w sektorze 
przemysłowym, w tym w szczególności w 
przemyśle motoryzacyjnym;

Or. fi
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Poprawka 28
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. stwierdza, że wykwalifikowana siła 
robocza jest dla europejskiego sektora 
motoryzacyjnego najistotniejszym 
czynnikiem konkurencyjności, w tym 
konkurencyjności jakościowej; w związku 
z tym istnieje potrzeba modernizacji 
systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego w celu podwyższenia 
potrzebnych kwalifikacji w przyszłości, 
dzięki nowym programom nauczania, 
technologiom informacyjno-
komunikacyjnym i współpracy z 
przedsiębiorcami;

Or. es

Poprawka 29
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że Europejski Fundusz 
Społeczny powinien odgrywać 
fundamentalną rolę w zakresie pomocy na 
rzecz szkoleń i przekwalifikowywania 
zawodowego pracowników oraz 
doskonalenia kształcenia ustawicznego, w 
szczególności zorientowanego na pojazdy 
ekologiczne;

Or. es
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Poprawka 30
Anthea McIntyre

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę jeszcze lepszego 
wykorzystania portalu EURES i w związku 
z tym wspiera korzystanie z tego portalu, 
który ma służyć nie tylko jako platforma 
doradcza dla pracowników i osób 
poszukujących pracy w zakresie prawa do 
swobodnego przemieszczania się, ale także 
jako instrument rynku pracy ze 
szczególnym naciskiem na pośrednictwo 
pracy;

6. podkreśla potrzebę jeszcze lepszego 
wykorzystania portalu EURES w 
połączeniu z agencjami pośrednictwa 
pracy państw członkowskich i w związku z 
tym wspiera korzystanie z tego portalu 
jako bezpłatnego narzędzia, które ma 
służyć nie tylko jako platforma doradcza 
dla pracowników i osób poszukujących 
pracy w zakresie prawa do swobodnego 
przemieszczania się, ale także jako 
instrument rynku pracy ze szczególnym 
naciskiem na pośrednictwo pracy;

Or. en

Poprawka 31
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę jeszcze lepszego 
wykorzystania portalu EURES i w związku 
z tym wspiera korzystanie z tego portalu, 
który ma służyć nie tylko jako platforma 
doradcza dla pracowników i osób 
poszukujących pracy w zakresie prawa do 
swobodnego przemieszczania się, ale także 
jako instrument rynku pracy ze 
szczególnym naciskiem na pośrednictwo 
pracy;

6. podkreśla potrzebę jeszcze lepszego 
wykorzystania portalu EURES i w związku 
z tym wspiera korzystanie z tego portalu, 
który ma służyć nie tylko jako platforma 
doradcza dla pracowników i osób 
poszukujących pracy w zakresie prawa do 
swobodnego przemieszczania się, ale także 
jako instrument rynku pracy ze 
szczególnym naciskiem na pośrednictwo 
pracy, zwiększając tym samym 
europejskim producentom samochodów 
możliwości dostępu do wykwalifikowanej 
siły roboczej, której potrzebują;

Or. en
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Poprawka 32
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę jeszcze lepszego 
wykorzystania portalu EURES i w związku 
z tym wspiera korzystanie z tego portalu, 
który ma służyć nie tylko jako platforma 
doradcza dla pracowników i osób 
poszukujących pracy w zakresie prawa do 
swobodnego przemieszczania się, ale także 
jako instrument rynku pracy ze 
szczególnym naciskiem na pośrednictwo 
pracy;

6. podkreśla potrzebę jeszcze lepszego 
wykorzystania portalu EURES i w związku 
z tym wspiera korzystanie z tego portalu, 
który ma służyć nie tylko jako platforma 
doradcza dla pracowników i osób 
poszukujących pracy w zakresie prawa do 
swobodnego przemieszczania się, ale także 
jako instrument rynku pracy ze 
szczególnym naciskiem na pośrednictwo 
pracy dotyczące pracy na stałe w pełnym 
wymiarze godzin, która umożliwia 
niezależne życie;

Or. de

Poprawka 33
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę jeszcze lepszego 
wykorzystania portalu EURES i w związku 
z tym wspiera korzystanie z tego portalu, 
który ma służyć nie tylko jako platforma 
doradcza dla pracowników i osób 
poszukujących pracy w zakresie prawa do 
swobodnego przemieszczania się, ale także 
jako instrument rynku pracy ze 
szczególnym naciskiem na pośrednictwo 
pracy;

6. podkreśla potrzebę jeszcze lepszego 
wykorzystania portalu EURES i w związku 
z tym wspiera korzystanie z tego portalu, 
który ma służyć nie tylko jako platforma 
doradcza dla pracowników i osób 
poszukujących pracy oraz pracodawców w 
zakresie prawa do swobodnego 
przemieszczania się, ale także jako 
instrument rynku pracy ze szczególnym 
naciskiem na pośrednictwo pracy;

Or. en

Poprawka 34
Anthea McIntyre
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. popiera utworzenie centrów 
informacyjnych dla pracowników 
delegowanych i migrujących, aby ułatwić 
ich swobodny przepływ między państwami 
członkowskimi, a także w celu 
zapewnienia korzyści dla pracowników i 
przemysłu motoryzacyjnego w kontekście 
transgranicznym;

7. rozważa społeczne i gospodarcze
korzyści wynikające z utworzenia punktów 
kompleksowej obsługi, aby ułatwić
swobodny przepływ pracowników między 
państwami członkowskimi, a także w celu 
zapewnienia korzyści dla pracowników i 
przemysłu motoryzacyjnego;

Or. en

Poprawka 35
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do wykorzystywania 
Europejskiego Funduszu Społecznego do 
przeszkolenia i przekwalifikowania 
zawodowego pracowników, a także do 
korzystania z Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji na wypadek 
zamykania zakładów pracy lub zwalniania 
znacznej liczby pracowników.

skreślony

Or. es

Poprawka 36
Anthea McIntyre

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do wykorzystywania 
Europejskiego Funduszu Społecznego do 
przeszkolenia i przekwalifikowania 
zawodowego pracowników, a także do 

8. wzywa do wykorzystywania 
Europejskiego Funduszu Społecznego do 
przeszkolenia i przekwalifikowania 
zawodowego pracowników, mając na 
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korzystania z Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji na wypadek 
zamykania zakładów pracy lub zwalniania 
znacznej liczby pracowników.

uwadze zapotrzebowanie na pracowników 
o określonych umiejętnościach, 
dopasowanie umiejętności i 
przewidywanie zmian w szczególności w 
przemyśle motoryzacyjnym.

Or. en

Poprawka 37
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do wykorzystywania 
Europejskiego Funduszu Społecznego do 
przeszkolenia i przekwalifikowania 
zawodowego pracowników, a także do 
korzystania z Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji na wypadek 
zamykania zakładów pracy lub zwalniania 
znacznej liczby pracowników.

8. wzywa do wykorzystywania 
Europejskiego Funduszu Społecznego do 
przeszkolenia i przekwalifikowania 
zawodowego pracowników, biorąc pod 
uwagę nadwyżkę zdolności produkcyjnej
europejskiego przemysłu motoryzacyjnego 
oraz konieczność przejścia w kierunku 
zrównoważonej gospodarki; wzywa do 
korzystania z Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji (EFG) na 
wypadek zamykania zakładów pracy lub 
zwalniania znacznej liczby pracowników; 
ponownie wyraża swój pogląd, że wielkość 
środków EFG powinna być zgodna z 
przejściem w kierunku gospodarki 
efektywnie korzystającej z zasobów i 
zrównoważonej ekologicznie.

Or. en

Poprawka 38
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do wykorzystywania 
Europejskiego Funduszu Społecznego do 
przeszkolenia i przekwalifikowania 
zawodowego pracowników, a także do 

8. wzywa do wykorzystywania 
Europejskiego Funduszu Społecznego do 
przeszkolenia i przekwalifikowania 
zawodowego pracowników, a także w 
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korzystania z Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji na wypadek 
zamykania zakładów pracy lub zwalniania 
znacznej liczby pracowników.

krótkiej perspektywie czasu do korzystania 
z Europejskiego Funduszu Dostosowania 
do Globalizacji na wypadek zamykania 
zakładów pracy lub zwalniania znacznej 
liczby pracowników; bez względu na 
powyższe wzywa do skonstruowania w
dłuższej perspektywie czasu instrumentu 
wewnątrz Europejskiego Funduszu 
Społecznego w miejsce Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
w celu szybszego i skuteczniejszego 
wspierania osób zwolnionych z pracy, 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
sprawozdaniu specjalnym nr 7/2013 
Trybunału Obrachunkowego;

Or. fi

Poprawka 39
Evelyn Regner, Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że rozwój nowych, czystych 
technologii w sektorze motoryzacyjnym, 
które przyczyniają się między innymi do 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, może zapewnić w sposób 
zrównoważony zarówno korzyści 
gospodarcze, jak i miejsca pracy w 
sektorze motoryzacyjnym.

Or. de

Poprawka 40
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że oceny i analizy skutków
społecznych powinny być dokonane z 
uwzględnieniem polityki przemysłowej; 
podkreśla, że brak poczucia 
bezpieczeństwa społecznego ma 
negatywny wpływ na innowacje, 
wydajność i kreatywność siły roboczej, 
tym samym również na wzrost 
gospodarczy;

Or. en

Poprawka 41
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. zwraca uwagę na innowacje 
technologiczne i ekologiczny wzrost 
gospodarczy jako na kluczowe czynniki 
konkurencyjności; podkreśla, że 
finansowanie publiczne powinno wspierać 
innowacje w przemyśle europejskim, w 
tym w przemyśle motoryzacyjnym, np. 
poprzez EBI; podkreśla, że wysokość tych 
środków powinna być uzależniona od ich 
zdolności utworzenia na obszarze Unii 
Europejskiej ekologicznej wartości 
dodanej i trwałego zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 42
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. kładzie szczególny nacisk na 
odpowiednio wczesne zaangażowanie 
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partnerów społecznych w procesy 
restrukturyzacji na wszystkich szczeblach, 
udział krajowych związków zawodowych 
oraz ich konfederacji i centrali 
związkowych na szczeblu europejskim 
oraz na posiadane przez nie szczegółowe 
informacje, a także odpowiednie prawa 
udziału podczas planowania zmian 
kadrowych między innymi w drodze 
europejskich ponadnarodowych 
porozumień przedsiębiorstw (European 
Transnational Company Agreements);

Or. de

Poprawka 43
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. zachęca Komisję Europejską, państwa 
członkowskie i wszystkie pozostałe 
podmioty, aby nie realizować oddzielnie 
każdego z czterech filarów 
przedstawionego planu działania, lecz by 
czwarty filar „przewidywanie przyszłych 
dostosowań” został włączony jako 
działanie przekrojowe do pozostałych
trzech filarów.

Or. de

Poprawka 44
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8c. stwierdza, że dzięki włączeniu 
czwartego filaru „przewidywanie 
przyszłych dostosowań” do pozostałych 
trzech filarów już od początku procesu 
restrukturyzacji można byłoby wziąć pod 
uwagę zmiany w liczbie, strukturze i 
wymogach dotyczących kwalifikacji 
pracowników w drodze zastosowania 
całościowego podejścia na rzecz 
„uwzględniania aspektu społecznego”; 
doświadczenie pokazuje, że takie działania 
prowadzą do osiągnięcia szybszych i 
lepszych rezultatów dla większości 
zainteresowanych stron. 

Or. de


