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Poprawka 1
Damien Abad, António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka przemysłowa UE
powinna opierać się na społecznej 
gospodarce rynkowej oraz że jej celem 
winno być ograniczenie kosztów 
transakcji na rzecz konkurencyjnego i
zrównoważonego przemysłu w Europie, co 
pozwoli na skuteczną alokację środków na 
rynkach; w związku z tym stoi na 
stanowisku, że należy unikać wyznaczania 
wiążących celów ilościowych w przemyśle 
i w procedurach przetargów publicznych;

1. podkreśla, że wszelkiego rodzaju 
ambitna europejska polityka przemysłowa 
powinna opierać się na społecznej 
gospodarce rynkowej i silnym rynku 
wewnętrznym, zarówno w granicach Unii 
Europejskiej, jak i w wymiarze 
zewnętrznym; uważa w związku z tym, że
zasadnicze znaczenie ma wykorzystanie 
szans i wyzwań, jakie niesie globalizacja, 
poprzez połączenie wszystkich 
instrumentów polityki przemysłowej (jak 
np. polityka w zakresie badań i rozwoju, 
polityka regionalna, polityka spójności, 
polityka konkurencji, polityka handlowa i 
„inteligentne regulacje”);

Or. fr

Poprawka 2
Damien Abad, António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że europejska polityka 
przemysłowa powinna również opierać się 
na konkretnych projektach, które 
przynoszą faktyczne korzyści naszym 
przedsiębiorstwom i obywatelom, jak np. 
projekty GMES, Galileo lub ITER;

Or. fr
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Poprawka 3
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 a. podkreśla potrzebę, by przy 
formułowaniu i wdrażaniu polityki 
przemysłowej w UE ujmowano 
automatycznie element zabezpieczający 
rozpatrzenie warunków i miejsca 
unieszkodliwienia odpadów 
przemysłowych, zwłaszcza toksycznych 
odpadów przemysłowych, aby zapewnić, że 
odpady przemysłowe nie okażą się 
środowiskowym, gospodarczym i 
społecznym balastem dla społeczności 
zarówno w UE, jak i w krajach trzecich;

Or. en

Poprawka 4
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że zakończenie tworzenia 
rynku wewnętrznego ma zasadnicze 
znaczenie dla konkurencyjności 
europejskiego przemysłu; w związku z
przyszłym przyjęciem aktu o jednolitym 
rynku wzywa Komisję do określenia 
obszarów, w których należy poprawić 
skuteczność harmonizacji i zarządzanie;

2. zauważa, że zakończenie tworzenia 
rynku wewnętrznego ma zasadnicze 
znaczenie dla konkurencyjności i wzrostu
europejskiego przemysłu; podkreśla, że 
europejski przemysł wymaga 
odpowiednich ram dla tworzenia i 
rozwijania ofert na poziomie europejskim 
i z zadowoleniem przyjmuje w związku z
tym propozycje zawarte w akcie o 
jednolitym rynku; w kontekście przyszłego 
przyjęcia aktu o jednolitym rynku wzywa 
Komisję do określenia obszarów, w 
których należy poprawić skuteczność 
harmonizacji i zarządzanie, zwłaszcza w 
zakresie VAT, praw własności 
intelektualnej i patentu UE, normalizacji 
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światowej, etykietowania i szczególnych 
norm sektorowych;

Or. fr

Poprawka 5
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2 a. zachęca państwa członkowskie do 
podejmowania bardziej pro-aktywnej roli 
w zarządzaniu jednolitym rynkiem poprzez 
poprawę współpracy między organami 
krajowymi i wzmocnienie transpozycji, 
zastosowania i egzekwowania przepisów 
jednolitego rynku w terenie; wzywa 
państwa członkowskie do obniżenia 
kosztów transakcji za pośrednictwem 
dodatkowych środków, jak skuteczniejsze 
e-zarządzanie;

Or. en

Poprawka 6
Philippe Juvin, Damien Abad

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla gospodarcze znaczenie MŚP 
i przedsiębiorstw rzemieślniczych dla 
europejskiej struktury przemysłowej; 
nalega w związku z tym na konieczność 
umieszczenia w centrum nowej polityki 
przemysłowej UE zasady „najpierw myśl 
na małą skalę” (Think Small First), 
promowanej przez inicjatywę na rzecz 
małych przedsiębiorstw „Small Business 
Act”, aby zapewnić uwzględnianie 
specyfiki tych przedsiębiorstw przy 
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opracowywaniu i wdrażaniu tej polityki;

Or. fr

Poprawka 7
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2 a. podkreśla potrzebę wspierania przez 
władze publiczne rozwoju kluczowych 
technologii i zwraca uwagę na potrzebę 
przyspieszenia rozwijania norm jako 
decydujących elementów zachowania 
konkurencyjności przemysłowej UE oraz 
pobudzania nowego wzrostu, zwłaszcza 
rozwijania norm pobudzających 
innowacyjność wobec pojawiających się 
wyzwań środowiskowych i społecznych; 

Or. en

Poprawka 8
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2 b. twierdzi, że skuteczny nadzór rynku 
przez przyzmat rynku wewnętrznego ma 
kluczowe znaczenie dla ochrony 
przemysłu Europy przed nieuczciwą 
konkurencją; zachęca Komisję do 
przedłożenia ambitnych wniosków 
dotyczących reformy obecnego systemu 
nadzoru rynku, wzmacniających rolę UE 
w koordynowaniu nadzoru rynku 
krajowego i organów celnych oraz 
zapewniających udostępnianie 
odpowiednich zasobów we wszystkich 
państwach członkowskich;
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Or. en

Poprawka 9
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do rozszerzenia i 
kontynuacji strategii prawidłowego 
stanowienia prawa, uwzględniając 
szczególne potrzeby MŚP; stwierdza, że 
analiza wpływu przyszłych projektów 
legislacyjnych winna uwzględniać 
„kontrolę konkurencyjności”;

3. wzywa Komisję do rozszerzenia i 
kontynuacji strategii prawidłowego 
stanowienia prawa, np. przez utworzenie 
systemów „punktu kompleksowej obsługi” 
i promowanie rozwiązań w zakresie 
transgranicznego zarządzania 
elektronicznego, uwzględniając szczególne 
potrzeby MŚP;  stwierdza, że analiza 
wpływu przyszłych projektów 
legislacyjnych winna uwzględniać 
„kontrolę konkurencyjności”;

Or. fr

Poprawka 10
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do rozszerzenia i 
kontynuacji strategii prawidłowego 
stanowienia prawa, uwzględniając 
szczególne potrzeby MŚP; stwierdza, że 
analiza wpływu przyszłych projektów 
legislacyjnych winna uwzględniać 
„kontrolę konkurencyjności”;

3. wzywa Komisję do rozszerzenia i 
kontynuacji strategii prawidłowego 
stanowienia prawa, uwzględniając 
szczególne potrzeby MŚP; stwierdza, że w 
swej analizie wpływu Komisja powinna 
więcej wagi przywiązywać do wpływu 
nowej legislacji na konkurencyjność 
przemysłu, poddawać ocenie istniejącą 
legislację i ją odwoływać w przypadku, 
gdyby okazało się, że szkodzi ona 
konkurencyjności;

Or. en
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Poprawka 11
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3 a. podkreśla, że europejska polityka 
przemysłowa musi brać pod uwagę cały 
łańcuch dostaw, który w dużej mierze 
opiera się na MŚP; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do rozszerzenia i 
poprawy inicjatyw, jak europejska sieć 
przedsiębiorstw (Enterprise Europe 
Network), by MŚP stały się bardziej 
świadome potencjalnych korzyści 
wynikających ze współpracy 
transgranicznej oraz by podnieść liczbę 
MŚP korzystających ze wsparcia 
mającego na celu ułatwienie dostępu do 
nowych rynków oraz by zagwarantować 
środki lub finansowanie UE; 

Or. en

Poprawka 12
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3 b. przypomina, że europejski system 
normalizacji pomyślnie przyczynił się do 
ukończenia rynku wewnętrznego i 
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; wzywa jednak Komisję do 
zaproponowania środków dalszej poprawy 
jakości europejskich norm oraz do 
przyspieszenia procedur normalizacji 
celem zapewnienia, że nowe technologie 
znajdą szybciej przełożenie na 
innowacyjne produkty, które można 
będzie sprzedawać na całym rynku 
wewnętrznym; odnotowuje, że dalsza 
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poprawa powinna zbliżyć procesy 
ustanawiania norm do rynków i wzmocnić 
udział w tych procesach i dostęp do nich 
MŚP;

Or. en

Poprawka 13
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3 c. odnotowuje, że przedkomercyjne 
zamówienia publiczne mogą nadać 
nowym rynkom decydujący wstępny 
impuls do stosowania innowacyjnych i 
ekologicznych technologii, czemu 
mogłaby towarzyszyć poprawa jakości i 
skuteczności usług publicznych; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
lepszego przekazywania organom 
publicznym informacji o istniejących 
możliwościach dotyczących 
przedkomercyjnych zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 14
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do rozwijania kluczowych technologii 
opierających się na zasadach sprzyjających 
innowacji i takich samych dla wszystkich 
technologii; zachęca władze do wspierania 
akceptacji społecznej nowych naukowo 
potwierdzonych technologii;

4. uważa, że innowacja stanowi podstawę 
wszelkiego rodzaju polityki przemysłowej;
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do rozwijania kluczowych technologii 
opierających się na zasadach sprzyjających 
innowacji i takich samych dla wszystkich 
technologii; uważa w związku z tym, że 
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zamówienia publiczne mogą odegrać 
ważną rolę, jeżeli położony zostanie 
większy nacisk na pobudzanie 
innowacyjności i promowanie 
zrównoważonych produktów, zwłaszcza 
dzięki opracowywaniu zamówień 
przedkomercyjnych, gdzie Unia 
Europejska pozostaje daleko w tyle za jej 
największymi konkurentami; zachęca 
władze do wspierania akceptacji społecznej 
nowych naukowo potwierdzonych 
technologii; uważa za kwestię zasadniczą 
zwiększenie kapitału ludzkiego, w 
szczególności podejmując działania 
mające na celu uniknięcie drenażu 
mózgów z Europy i wspierając tworzenie 
klastrów w innowacyjnych dziedzinach, 
tak by zapewnić wzrost i konkurencyjność 
przemysłową w UE, zwłaszcza dzięki 
partnerstwom publiczno-prywatnym;

Or. fr

Poprawka 15
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do rozwijania kluczowych technologii 
opierających się na zasadach sprzyjających 
innowacji i takich samych dla wszystkich 
technologii; zachęca władze do wspierania 
akceptacji społecznej nowych naukowo 
potwierdzonych technologii;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do rozwijania kluczowych technologii 
opierających się na zasadach sprzyjających 
innowacji i takich samych dla wszystkich 
technologii przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu poszanowania praw 
własności intelektualnej i przemysłowej; 
zachęca władze do wspierania akceptacji 
społecznej nowych naukowo 
potwierdzonych technologii;

Or. fr

Poprawka 16
Damien Abad, Jürgen Creutzmann, Philippe Juvin, Frank Engel, Catherine Soullie, 
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Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że ochrona praw własności 
intelektualnej stanowi podstawę ochrony 
specjalistycznej wiedzy europejskiej i 
wspierania innowacji w Unii 
Europejskiej, co wymaga w szczególności 
nasilenia walki z procederem podrabiania 
i zmniejszenia kosztów związanych z 
patentami w Europie; wzywa w związku z 
tym państwa członkowskie i Komisję 
Europejską do kontynuowania wysiłków 
mających na celu jak najszybsze 
utworzenie patentu Unii Europejskiej i 
odpowiedniego systemu rozstrzygania 
sporów oraz do wzmocnienia zdolności 
organów celnych i organów nadzoru 
rynkowego i koordynacji między nimi, aby 
lepiej wykrywać wprowadzanie 
podrabianych produktów na jednolity 
rynek;

Or. fr

Poprawka 17
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4 a. uważa, że nie powinno się lekceważyć 
znaczenia zamówień publicznych w 
pobudzaniu innowacyjnej bazy 
przemysłowej; wzywa w związku z tym 
państwa członkowskie UE do 
wykorzystania pełnego potencjału 
przedkomercyjnych zamówień 
publicznych jako motoru innowacji oraz 
narzędzia poprawy udziału MŚP w 
zamówieniach publicznych, ze skutkiem 
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wyróżnienia i skutecznego stymulowania 
wiodących rynków dla biznesu 
europejskiego;

Or. en

Poprawka 18
Malcolm Harbour, Damien Abad

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4 b. odnotowuje rosnące ograniczenia 
dostępności surowców (jak np. metali 
nieżelaznych), czego doświadczają sektory 
przemysłu o wysokiej wartości dodanej ze 
względu na szybko rosnące naciski w 
światowym popycie napędzanym przez 
gospodarki wschodzące; podkreśla, że 
rozwojowi polityki UE w zakresie 
recyklingu surowców powinno się nadać 
priorytowe znaczenie oraz tak ją 
kształtować, by wspierała ona politykę 
przemysłową UE poprzez rozwiązywanie 
trudności związanych z recyklingiem 
odpadów oraz propagowanie 
maksymalnego ponownego użycia 
odpadów; wzywa Komisję do objęcia 
przywództwa w rozwijaniu nowego 
modelu organizacyjnego na rzecz 
zrównoważonej produkcji przy 
uwzględnieniu procesów cyklicznych, 
które już istnieją w wielu sektorach, jak w 
wytwórstwie produktów opartych na 
aluminium;

Or. en

Poprawka 19
Philippe Juvin, Damien Abad

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla konieczność uwzględnienia 
specyfiki MŚP i przedsiębiorstw 
rzemieślniczych w europejskim systemie 
normalizacji, zwłaszcza w odniesieniu do 
ograniczenia kosztów dostępu do norm, 
upowszechniania norm (publikowania 
streszczeń) lub wsparcia finansowego;  
zwraca uwagę na kluczową rolę, jaką 
muszą odgrywać krajowe organy 
normalizacyjne we wspieraniu i 
zwiększaniu udziału MŚP i 
przedsiębiorstw rzemieślniczych w 
procesie normalizacyjnym, z 
poszanowaniem zasady delegacji 
krajowej;

Or. fr

Poprawka 20
Damien Abad, Jürgen Creutzmann, Frank Engel, Catherine Soullie, Constance Le Grip, 
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że dostęp przedsiębiorstw 
do finansowania, w szczególności MŚP, 
jest nadal niewystarczający i że Unia 
Europejska powinna sprzyjać 
innowacjom, aby poprawiać warunki 
ramowe dla rozwoju inwestycji w 
gospodarce realnej; uważa, że w związku z 
kryzysem budżetowym jak nigdy dotąd 
konieczne jest zbadanie nowych 
możliwości finansowania, w szczególności 
ograniczenia segmentacji rynku kapitału 
podwyższonego ryzyka, rozwijania 
innowacyjnych partnerstw publiczno-
prywatnych, jak np. wspólne inicjatywy 
technologiczne, i wzmocnienia roli BEI;

Or. fr
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Poprawka 21
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję Europejską - jeżeli niemożliwe 
okaże się zawarcie umowy na szczeblu 
europejskim -  do dalszych starań na rzecz 
utworzenia patentu Unii Europejskiej 
poprzez ustanowienie wzmocnionej 
współpracy, aby umożliwić opracowanie 
europejskiej polityki przemysłowej, która 
będzie konkurencyjna i innowacyjna;

Or. fr

Poprawka 22
Damien Abad, Philippe Juvin, Frank Engel

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4c. uważa, że polityka konkurencji musi –
przy jednoczesnym poszanowaniu zasad 
rynku wewnętrznego – zaspokajać 
potrzeby ambitnej polityki przemysłowej;

Or. fr

Poprawka 23
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że partnerzy społeczni są 5. podkreśla, że partnerzy społeczni są 
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najlepiej wykwalifikowani by zarządzać 
odpowiednimi dostosowaniami, które 
należy wprowadzić w następstwie kryzysu 
gospodarczego; zauważa, że 
zaangażowanie państwa w restrukturyzację 
powinno ograniczać się do łagodzenia
skutków społecznych oraz 
przekwalifikowania pracowników oraz że 
należy unikać zwiększania funduszy UE 
przeznaczonych na restrukturyzację;

najlepiej wykwalifikowani by zarządzać 
odpowiednimi dostosowaniami, które 
należy wprowadzić w następstwie kryzysu 
gospodarczego; zauważa, że 
zaangażowanie państwa w restrukturyzację 
powinno skupiać się na łagodzeniu
skutków społecznych i przekwalifikowaniu
pracowników oraz na środkach służących 
ograniczeniu zjawiska przenoszenia firm 
poza terytorium Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 24
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że partnerzy społeczni są 
najlepiej wykwalifikowani by zarządzać 
odpowiednimi dostosowaniami, które 
należy wprowadzić w następstwie kryzysu 
gospodarczego; zauważa, że 
zaangażowanie państwa w 
restrukturyzację powinno ograniczać się 
do łagodzenia skutków społecznych oraz 
przekwalifikowania pracowników oraz że 
należy unikać zwiększania funduszy UE
przeznaczonych na restrukturyzację;

5. podkreśla, że partnerzy społeczni są 
najlepiej wykwalifikowani by zarządzać 
odpowiednimi dostosowaniami, które 
należy wprowadzić w następstwie kryzysu 
gospodarczego i z zadowoleniem 
przyjmuje zawartą w akcie o jednolitym 
rynku propozycję uruchomienia 
wspólnych konsultacji z partnerami 
społecznymi w celu ustanowienia 
europejskich ram dla wczesnego 
planowania restrukturyzacji 
przedsiębiorstw, opartego na 
skuteczniejszym wykorzystaniu środków
przeznaczonych na restrukturyzację;

Or. pt

Poprawka 25
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

5a. ponownie potwierdza konieczność 
szybkich postępów w dziedzinie tworzenia 
wzajemnych powiązań między 
przedsiębiorstwami europejskimi, tak aby 
zagwarantować przejrzystość i 
wiarygodność informacji nie tylko 
względem producentów, lecz również 
względem konsumentów;

Or. pt

Poprawka 26
Damien Abad, Frank Engel

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę, że przemysł europejski 
jest coraz bardziej uzależniony od usług 
dla przedsiębiorstw i że w związku z tym 
należy poświęcić szczególną uwagę 
wszystkim etapom łańcucha produkcji; 
wyraża w tym kontekście zadowolenie z 
okazywanej przez Komisję chęci położenia 
większego nacisku na wzajemne 
zależności;

Or. fr

Poprawka 27
Damien Abad, Frank Engel, Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, by zadbała o 
stworzenie powszechnych równych zasad 
funkcjonowania europejskiego przemysłu
w zakresie wymogów prawnych oraz

6. w dobie globalizacji jakakolwiek 
ambitna strategia gospodarcza i społeczna 
UE musi obejmować prawdziwy wymiar
zewnętrzny; Europa powinna z większą 
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dostępu do rynku oraz by przygotowała 
strategię wspierania międzynarodowej 
działalności MŚP;

śmiałością bronić swoich interesów i 
wartości w duchu wzajemności i 
obopólnych korzyści;  w związku z tym
wzywa Komisję, by zadbała o stworzenie 
powszechnych równych zasad 
funkcjonowania europejskiego przemysłu, 
wspierając spójność przepisów i lepszy 
dostęp do rynków naszych partnerów, 
zwłaszcza rynków publicznych, oraz by 
przygotowała strategię wspierania 
międzynarodowej działalności MŚP;

Or. fr

Poprawka 28
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, by zadbała o 
stworzenie powszechnych równych zasad 
funkcjonowania europejskiego przemysłu 
w zakresie wymogów prawnych oraz 
dostępu do rynku oraz by przygotowała 
strategię wspierania międzynarodowej 
działalności MŚP;

6. wzywa Komisję, by zadbała o 
stworzenie powszechnych równych zasad 
funkcjonowania europejskiego przemysłu 
w zakresie wymogów prawnych oraz 
dostępu do rynku; wzywa zatem Komisję 
do uwzględniania warunków rynku 
zewnętrznego przy opracowywaniu 
strategii polityki rynku wewnętrznego oraz 
do dążenia do osiągnięcia zbieżności 
przepisów oraz szerszego wykorzystania 
norm międzynarodowych w obszarach 
swej polityki zewnętrznej; prosi Komisję o 
przygotowanie strategii wspierania 
międzynarodowej działalności MŚP;

Or. en

Poprawka 29
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla konieczność poprawy i 
ułatwienia dostępu MŚP do finansowania, 
jakie oferują rynki finansowe;

Or. pt


