
AM\928401PL.doc PE506.113v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2013/2006(INI)

26.2.2013

POPRAWKI
1 - 51

Projekt opinii
Evelyne Gebhardt
(PE504.038v01)

Reindustrializacja Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego 
rozwoju
(2013/2006(INI))



PE506.113v01-00 2/28 AM\928401PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\928401PL.doc 3/28 PE506.113v01-00

PL

Poprawka 1
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
polityka przemysłowa znalazła się w 
centrum debaty politycznej w UE; 
podkreśla, że silna baza przemysłowa ma 
podstawowe znaczenie dla zamożnej i 
odnoszącej sukcesy gospodarcze Unii oraz 
stanowi najlepsze panaceum na recesję;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
polityka przemysłowa znalazła się w 
centrum debaty politycznej w UE; 
podkreśla, że silna baza przemysłowa ma 
podstawowe znaczenie dla zamożnej i 
odnoszącej sukcesy gospodarcze Unii; 
wyjaśnia, że pojęcie „polityka 
przemysłowa” odnosi się przede wszystkim 
do działalności wytwórczej (sektora 
przemysłowego), i przypomina o jej 
szczególnym znaczeniu historycznym dla 
Europy i UE;

Or. de

Poprawka 2
Ismail Ertug

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
polityka przemysłowa znalazła się w 
centrum debaty politycznej w UE; 
podkreśla, że silna baza przemysłowa ma
podstawowe znaczenie dla zamożnej i 
odnoszącej sukcesy gospodarcze Unii oraz 
stanowi najlepsze panaceum na recesję;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
polityka przemysłowa znalazła się w 
centrum debaty politycznej w UE; 
podkreśla, że solidna gospodarka realna i 
silna baza przemysłowa mają podstawowe 
znaczenie dla zamożnej i odnoszącej 
sukcesy gospodarcze Unii oraz stanowią 
najważniejszą przeciwwagę dla rynku 
finansowego podatnego na kryzysy i 
recesję;

Or. de
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Poprawka 3
Constance Le Grip, Lara Comi, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
polityka przemysłowa znalazła się w 
centrum debaty politycznej w UE; 
podkreśla, że silna baza przemysłowa ma 
podstawowe znaczenie dla zamożnej i 
odnoszącej sukcesy gospodarcze Unii oraz 
stanowi najlepsze panaceum na recesję;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
polityka przemysłowa znalazła się w 
centrum debaty politycznej w UE; 
podkreśla, że silna baza przemysłowa ma 
podstawowe znaczenie dla zamożnej, 
konkurencyjnej i odnoszącej sukcesy 
gospodarcze Unii oraz stanowi najlepsze 
panaceum na recesję;

Or. fr

Poprawka 4
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. stwierdza, że w peryferyjnych 
regionach UE dochodzi do znacznego 
spadku produkcji przemysłowej; wzywa 
Komisję do przyjęcia środków 
sprzyjających równomiernemu 
rozmieszczeniu produkcji przemysłowej w 
Europie;

Or. de

Poprawka 5
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. zasadniczo krytycznie odnosi się do 
przeprowadzonego przez Komisję 
wybiórczego ustalenia sześciu rynków 
priorytetowych dla inwestycji i innowacji;
zwraca raczej uwagę na znaczenie 
poprawy warunków ramowych 
prowadzenia badań i rozwoju oraz 
centralną rolę przedsiębiorstw 
początkujących i MŚP jako sił 
napędowych europejskich działań 
innowacyjnych;

Or. de

Poprawka 6
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla ważną rolę wzmacniania 
trwałości unijnej gospodarki w dążeniu do 
osiągania celów strategii „Europa 2020” i 
wzywa do tego, by najważniejsze 
znaczenie nadano trwałości w 
europejskiej polityce przemysłowej; w 
związku z tym powinno się przede 
wszystkim promować produkcję 
odbywającą się z poszanowaniem 
środowiska, zwiększać trwałość dóbr 
konsumpcyjnych, promować recykling 
oraz jeszcze bardziej zwiększać 
efektywność energetyczną dóbr 
wyprodukowanych na rynku 
wewnętrznym;

Or. fr



PE506.113v01-00 6/28 AM\928401PL.doc

PL

Poprawka 7
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. uważa, że do pobudzania 
innowacyjności i zwiększania europejskiej 
konkurencyjności niezbędny jest przede 
wszystkim znaczny wzrost środków na 
badania i rozwój w Europie;

Or. fr

Poprawka 8
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że jedynie proaktywna, 
zintegrowana polityka przemysłowa, która
łączy wiele obszarów polityki – w tym 
politykę ochrony konsumentów i politykę 
rynku pracy – może stworzyć 
przedsiębiorstwom w UE sprzyjające 
warunki gospodarcze, które zwiększą ich 
konkurencyjność;

2. jest zdania, że jedynie przemyślane 
połączenie aktywnej i reaktywnej polityki 
przemysłowej w ramach kompleksowego 
podejścia, które łączy wiele obszarów 
polityki – w tym politykę ochrony 
konsumentów i politykę rynku pracy –
może stworzyć przedsiębiorstwom w UE 
sprzyjające warunki gospodarcze, które 
zwiększą ich konkurencyjność;

Or. de

Poprawka 9
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że jedynie proaktywna, 
zintegrowana polityka przemysłowa, która 
łączy wiele obszarów polityki – w tym 
politykę ochrony konsumentów i politykę 
rynku pracy – może stworzyć 
przedsiębiorstwom w UE sprzyjające 
warunki gospodarcze, które zwiększą ich 
konkurencyjność;

2. jest zdania, że jedynie proaktywna, 
zintegrowana polityka przemysłowa, która 
łączy wiele obszarów polityki – w tym 
politykę ochrony konsumentów, politykę 
rynku pracy i efektywne gospodarowanie 
zasobami – może stworzyć 
przedsiębiorstwom w UE sprzyjające 
warunki gospodarcze, które zwiększą ich 
konkurencyjność;

Or. en

Poprawka 10
Lara Comi, Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że jedynie proaktywna, 
zintegrowana polityka przemysłowa, która 
łączy wiele obszarów polityki – w tym 
politykę ochrony konsumentów i politykę 
rynku pracy – może stworzyć 
przedsiębiorstwom w UE sprzyjające 
warunki gospodarcze, które zwiększą ich 
konkurencyjność;

2. jest zdania, że jedynie proaktywna, 
zintegrowana polityka przemysłowa, która 
łączy wiele obszarów polityki – w tym 
politykę ochrony konsumentów i politykę 
rynku pracy – może stworzyć 
przedsiębiorstwom w UE sprzyjające 
warunki gospodarcze, które zwiększą ich 
konkurencyjność i oczekuje na 
przedstawienie harmonogramu reformy 
rynku wewnętrznego wyrobów 
przemysłowych;

Or. en

Poprawka 11
Constance Le Grip, Lara Comi

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że jedynie proaktywna, 
zintegrowana polityka przemysłowa, która 
łączy wiele obszarów polityki – w tym 
politykę ochrony konsumentów i politykę 
rynku pracy – może stworzyć 
przedsiębiorstwom w UE sprzyjające 
warunki gospodarcze, które zwiększą ich 
konkurencyjność;

2. jest zdania, że jedynie proaktywna, 
zintegrowana polityka przemysłowa, 
wykorzystująca badania, innowacje i 
zjednoczony rynek, która łączy wiele 
obszarów polityki – w tym politykę 
ochrony konsumentów i politykę rynku 
pracy – może stworzyć przedsiębiorstwom 
w UE sprzyjające warunki gospodarcze, 
które zwiększą ich konkurencyjność;

Or. fr

Poprawka 12
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla - w odniesieniu do 
znaczenia aktywnej polityki przemysłowej 
- w szczególności ukierunkowane 
wsparcie dla procesu przemian 
strukturalnych w przemyśle;

Or. de

Poprawka 13
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla potrzebę opracowania 
zintegrowanej koncepcji zorientowanego 
na przyszłość rozwoju gospodarczego 
Europy, poddanego kontroli 
demokratycznej, obejmującej istniejące 
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elementy polityki przemysłowej i 
usługowej, polityki strukturalnej i polityki 
spójności, opierającej się na nich i 
uzupełniającej je w kluczowych 
fragmentach, zapewniającej w ten sposób 
przede wszystkim sprawiedliwość 
społeczną, dobrą pracę i 
równowartościowe warunki życiowe oraz 
wspierającej reformatorski charakter w 
sensie rozwijającego się na nowo 
współżycia społecznego;

Or. de

Poprawka 14
Lara Comi, Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina o roli inwestycji procesie 
stymulowania innowacji oraz sprzyjania 
wzrostowi i podkreśla konieczność 
udzielania większego wsparcia na rzecz 
przedsiębiorczości, jeżeli chodzi o 
stwarzanie lepszych warunków do 
prowadzenia działalności gospodarczej;

Or. en

Poprawka 15
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że obrona istniejących struktur 
produkcyjnych w czasach kryzysu stanowi 
zasadniczy element polityki przemysłowej;
do osiągnięcia tego celu prowadzą przede 
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wszystkim działania antycypacyjne i w 
zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, 
realizowane poprzez masowe i aktywne 
zaangażowanie pracowników;

Or. it

Poprawka 16
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. zwraca uwagę w kontekście 
reaktywnej polityki przemysłowej, oprócz 
niezbędnych wysiłków w zakresie badań i 
rozwoju, również na rozważny wybór 
środków podtrzymujących w ważnych 
gałęziach przemysłu wytwórczego, aby w 
ten sposób móc przeciwdziałać 
obserwowanemu procesowi przenoszenia 
produkcji np. ze Stanów Zjednoczonych 
do Azji i powiązanym z nim niepożądanym 
zjawiskom ucieczki wiedzy do państw 
trzecich i drenażu mózgów;

Or. de

Poprawka 17
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Komisję do opracowania 
wniosków dotyczących europejskiej 
polityki klastrów w sensie współpracy 
wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, 
dostawców, usługodawców i jednostek 
badawczych. Już od dawna istnieje ona na 



AM\928401PL.doc 11/28 PE506.113v01-00

PL

szczeblu regionalnym i krajowym. Jej 
atuty były jednak dotychczas wspierane 
politycznie wyłącznie na tym szczeblu. W 
ten sposób przyczyniła się ona również do 
konkurencji między gospodarkami (nie 
tylko) na szczeblu europejskim.
Wykorzystanie jej zalet przy wspólnym 
korzystaniu z zasobów i wiedzy fachowej 
na rzecz przedsiębiorstw, pracowników i 
regionów również na szczeblu 
europejskim byłoby instrumentem 
wspierania lepiej wyważonego rozwoju 
przemysłu i handlu.

Or. de

Poprawka 18
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. uważa, że jasne i stabilne ramy 
prawne stanowią zasadniczy element 
sprzyjający wzrostowi, dodając że również 
w tym celu należy ulepszyć prawodawstwo 
europejskie w obszarze nadzoru rynków, 
aby zapewnić bezpieczeństwo produktów i 
warunki umożliwiające prowadzenie 
uczciwego handlu;

Or. it

Poprawka 19
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla, że te działania należy 
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zrealizować zgodnie z maksymą, iż 
państwo nie może za pomocą 
planistycznego ustalania priorytetów 
zastąpić konkurencji w jej empirycznym 
procesie odkrywczym (ekonomia 
ewolucyjna);

Or. de

Poprawka 20
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. uważa, że w tym celu niezbędne są 
informacje o stworzonych przez państwo 
silnych stronach w europejskich 
państwach członkowskich, lepszy rozwój 
synergii istniejących już na szczeblu 
europejskim metod wsparcia oraz rozwój 
nowych metod, a także wspólne 
sterowanie takimi procesami 
rozwojowymi. Jednakże aby nie 
uzależniać ich od priorytetów 
oszczędności, lecz od kryteriów 
społecznych, polityki zatrudnienia i 
trwałości, konieczny jest odmienny, 
poddany demokratycznej kontroli model 
europejskiego sterowania gospodarką –
oraz nadrzędny charakter polityki 
demokratycznej.

Or. de

Poprawka 21
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2d. zwraca uwagę, że określenie w 
prawodawstwie właściwych podejść ma 
zasadnicze znaczenie dla skutecznej 
polityki przemysłowej oraz dla uniknięcia 
długofalowych działań zaburzających
konkurencję, w szczególności przez 
wywieranie nieproporcjonalnego 
bezpośredniego wpływu finansowego;

Or. de

Poprawka 22
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że rynek wewnętrzny 
charakteryzuje się nadal ogromnym, 
niewykorzystanym potencjałem w zakresie 
stymulowania konkurencyjności i wzrostu 
w UE, i w związku z tym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zwiększenia 
wysiłków w celu usunięcia pozostałych 
przeszkód z korzyścią dla unijnych 
konsumentów, pracowników i 
przedsiębiorstw, a szczególnie MŚP;

3. zwraca uwagę, że rynek wewnętrzny 
charakteryzuje się nadal ogromnym, 
niewykorzystanym potencjałem w zakresie 
stymulowania konkurencyjności i wzrostu 
w UE, i w związku z tym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zwiększenia 
wysiłków w celu usunięcia pozostałych 
przeszkód z korzyścią dla unijnych 
konsumentów, pracowników i 
przedsiębiorstw, a szczególnie MŚP; 
zwraca również uwagę na ograniczone 
zasoby, jakimi dysponują MŚP, by móc 
śledzić różnorodne podejścia UE w 
zakresie regulacji oraz za nimi nadążyć, i 
z tego względu zwraca uwagę na 
zachowanie rozwagi przy opracowywaniu 
nowych aktów prawodawczych;

Or. de

Poprawka 23
Ildikó Gáll-Pelcz
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że rynek wewnętrzny 
charakteryzuje się nadal ogromnym, 
niewykorzystanym potencjałem w zakresie 
stymulowania konkurencyjności i wzrostu 
w UE, i w związku z tym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zwiększenia 
wysiłków w celu usunięcia pozostałych 
przeszkód z korzyścią dla unijnych 
konsumentów, pracowników i 
przedsiębiorstw, a szczególnie MŚP;

3. zwraca uwagę, że rynek wewnętrzny 
charakteryzuje się nadal ogromnym, 
niewykorzystanym potencjałem w zakresie 
stymulowania konkurencyjności i wzrostu 
w UE, i w związku z tym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zwiększenia 
wysiłków w celu usunięcia pozostałych 
przeszkód z korzyścią dla unijnych 
konsumentów, pracowników i 
przedsiębiorstw, a szczególnie MŚP; 
podkreśla ponadto, że niezbędne jest 
stworzenie i umocnienie instrumentów 
prognozowania i finansowania 
(ubezpieczenia, gwarancje płatności itp.), 
tak by umożliwić MŚP rozwój na szczeblu 
międzynarodowym.
(Zgodnie z ekspertyzą Komisji 25% 
europejskich małych i średnich 
przedsiębiorstw zaangażowało się w 
działalność importową/eksportową w 
ostatnich latach. Poza europejskim 
rynkiem wewnętrznym zaledwie 13% miało 
do czynienia z państwami trzecimi i tylko 7 
do 10% prowadziło interesy z krajami 
BRIC.)

Or. en

Poprawka 24
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że rynek wewnętrzny 
charakteryzuje się nadal ogromnym, 
niewykorzystanym potencjałem w zakresie 
stymulowania konkurencyjności i wzrostu 

3. zwraca uwagę, że rynek wewnętrzny 
charakteryzuje się nadal ogromnym, 
niewykorzystanym potencjałem w zakresie 
stymulowania konkurencyjności i 
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w UE, i w związku z tym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zwiększenia 
wysiłków w celu usunięcia pozostałych 
przeszkód z korzyścią dla unijnych
konsumentów, pracowników i 
przedsiębiorstw, a szczególnie MŚP;

jakościowego wzrostu w UE, i w związku 
z tym wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia wysiłków w 
celu usunięcia pozostałych przeszkód z 
korzyścią dla konsumentów, pracowników 
i przedsiębiorstw, a szczególnie MŚP, w 
UE;

Or. de

Poprawka 25
Constance Le Grip, Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że rynek wewnętrzny 
charakteryzuje się nadal ogromnym, 
niewykorzystanym potencjałem w zakresie 
stymulowania konkurencyjności i wzrostu 
w UE, i w związku z tym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zwiększenia 
wysiłków w celu usunięcia pozostałych 
przeszkód z korzyścią dla unijnych 
konsumentów, pracowników i 
przedsiębiorstw, a szczególnie MŚP;

3. zwraca uwagę, że rynek wewnętrzny 
charakteryzuje się nadal ogromnym, 
niewykorzystanym potencjałem w zakresie 
stymulowania konkurencyjności i wzrostu 
w UE; podkreśla, że transponowanie i 
wdrażanie nieodpowiednich przepisów o 
rynku wewnętrznym utrudniają 
przedsiębiorstwom i konsumentom pełne 
czerpanie korzyści płynących z istnienia 
rynku wewnętrznego; w związku z tym 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zwiększenia wysiłków w celu usunięcia 
pozostałych przeszkód; w tym kontekście 
podkreśla więc, że duże znaczenie ma 
coraz bardziej zacieśniona współpraca 
między Parlamentem Europejskim i 
parlamentami narodowymi z korzyścią dla 
unijnych konsumentów, pracowników i 
przedsiębiorstw, a szczególnie MŚP;

Or. fr

Poprawka 26
Jorgo Chatzimarkakis
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do wspierania rozwoju 
krajowych banków inwestycyjnych na 
potrzeby MSP oraz do podjęcia działań, 
które sprawią, by istniejące banki 
inwestycyjne na potrzeby MŚP znalazły się 
w sytuacji umożliwiającej rozszerzenie ich 
działalności na inne państwa 
członkowskie – zgodnie z warunkami 
obowiązującymi w tych państwach 
członkowskich – aby również w ten sposób 
wspierać produkcję przemysłową;

Or. de

Poprawka 27
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że przemysłowe procesy 
wytwarzania są w coraz większym stopniu 
oparte na wiedzy i z tego względu silna 
pozycja przemysłu w decydującym stopniu 
zależy od dobrze wykształconych 
pracowników; z tego względu apeluje o 
ścisłą koordynację między polityką 
przemysłową a działaniami edukacyjnymi 
i szkoleniowymi;

Or. de

Poprawka 28
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że rosnący niedobór zasobów 
to nie tylko zagadnienie z zakresu 
zrównoważoności, lecz w coraz większym 
stopniu kluczowa kwestia dotycząca 
konkurencyjności Europy i 
przedsiębiorstw europejskich; wskazuje na 
znaczenie efektywnego gospodarowania 
zasobami jako na kluczową wytyczną w 
ramach europejskiej agendy 
reindustrializacji; w związku z tym wzywa:
– do pełnego i ambitnego wdrożenia 
opracowanego przez Komisję Planu 
działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy;
– do włączenia w główny nurt wszystkich 
odnośnych strategii politycznych pojęcia 
kaskadowego wykorzystania zasobów, 
dopilnowując, by dochodziło do 
wykorzystania pełnego potencjału naszych 
ograniczonych surowców;
– Komisję i państwa członkowskie do 
opracowania, a następnie do wdrożenia 
rachunkowości dotyczącej zasobów, która 
ma zostać uwzględniona w budżecie UE i 
budżetach krajowych we wszystkich ich 
rozdziałach (każdy odpowiada danej 
działalności), które z kolei można 
podzielić na artykuły, te zaś, w stosownych 
przypadkach, na pozycje, tak aby 
zapewnić skuteczne włączenie kwestii 
związanych z efektywnym 
gospodarowaniem zasobami do procesu 
kształtowania polityki;

Or. en

Poprawka 29
Lara Comi

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. uznaje znaczenie identyfikowalności 
produktów w kontekście wyposażenia 
konsumentów w narzędzia służące 
dokonywaniu wyborów zakupowych w 
oparciu o większą znajomość stanu rzeczy 
oraz obdarzenia uznaniem lokalnych 
przedsiębiorstw produkcyjnych w związku 
z ich wiedzą fachową uzyskaną na 
przestrzeni stuleci;

Or. en

Poprawka 30
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. jest zdania, że polityka przemysłowa 
powinna łączyć elementy strategiczne o 
zasadniczym znaczeniu dla 
konkurencyjności, takie jak tworzenie 
wydajnej i zintegrowanej infrastruktury 
transportowej i zaawansowanej sieci 
cyfrowej oraz europejska polityka 
energetyczna;

Or. it

Poprawka 31
Constance Le Grip, Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Unię Europejską i państwa 
członkowskie do kontynuowania procesu 
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całkowitego wprowadzenia w życie 
programu Small Business Act, przepisów 
mających na celu uspójnienie narzędzi 
sprzyjających wzrostowi MŚP, które 
powinny być nieodłączne od nowej, silnej 
polityki przemysłowej Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 32
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. uważa, że nieodłącznymi elementami 
polityki przemysłowej są stymulowanie i 
uruchamianie znacznych inwestycji w 
obszarze badań z zakresu innowacji, 
zarówno innowacji dotyczących struktur, 
jak i produktów;

Or. it

Poprawka 33
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. uważa, że rozwój europejskich gałęzi 
przemysłu może nastąpić tylko w wyniku 
realizacji planu inwestycyjnego, któremu 
będzie towarzyszyło przedsięwzięcie 
zdecydowanych środków ułatwiających 
dostęp do kredytów;

Or. it
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Poprawka 34
Lara Comi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że polityka przemysłowa 
powinna kierować się zasadą „równej 
płacy za równą pracę”; uważa, że 
kwalifikacje zawodowe i godziwe
wynagrodzenie nie są kwestiami 
należącymi jedynie do polityki społecznej, 
ale stanowią warunek wstępny rozwoju, 
innowacji i inwestycji;

skreślony

Or. en

Poprawka 35
Ismail Ertug

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że polityka przemysłowa 
powinna kierować się zasadą „równej 
płacy za równą pracę”; uważa, że 
kwalifikacje zawodowe i godziwe 
wynagrodzenie nie są kwestiami 
należącymi jedynie do polityki społecznej, 
ale stanowią warunek wstępny rozwoju, 
innowacji i inwestycji;

4. podkreśla, że polityka przemysłowa -
zarówno wobec kobiet i mężczyzn, jak i 
wobec zróżnicowanych form umów -
powinna kierować się zasadą „równej 
płacy za równą pracę”; uważa, że 
kwalifikacje zawodowe i godziwe 
wynagrodzenie nie są kwestiami 
należącymi jedynie do polityki społecznej, 
ale stanowią warunek wstępny rozwoju, 
innowacji i inwestycji;

Or. de

Poprawka 36
Constance Le Grip
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że polityka przemysłowa 
powinna kierować się zasadą „równej 
płacy za równą pracę”; uważa, że 
kwalifikacje zawodowe i godziwe 
wynagrodzenie nie są kwestiami 
należącymi jedynie do polityki społecznej, 
ale stanowią warunek wstępny rozwoju, 
innowacji i inwestycji;

4. podkreśla, że polityka przemysłowa 
powinna kierować się zasadą „równej 
płacy za równą pracę”;

Or. fr

Poprawka 37
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że polityka przemysłowa 
powinna kierować się zasadą „równej 
płacy za równą pracę”; uważa, że 
kwalifikacje zawodowe i godziwe 
wynagrodzenie nie są kwestiami 
należącymi jedynie do polityki społecznej, 
ale stanowią warunek wstępny rozwoju, 
innowacji i inwestycji;

4. podkreśla, że polityka przemysłowa 
powinna uwzględniać zasadę „równej 
płacy za równą pracę”; 

Or. en

Poprawka 38
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że polityka przemysłowa 4. podkreśla, że polityka przemysłowa 
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powinna kierować się zasadą „równej 
płacy za równą pracę”; uważa, że
kwalifikacje zawodowe i godziwe 
wynagrodzenie nie są kwestiami 
należącymi jedynie do polityki społecznej, 
ale stanowią warunek wstępny rozwoju, 
innowacji i inwestycji;

powinna kierować się zasadą „równej 
płacy za równą pracę”; uważa, że 
kwalifikacje zawodowe i godziwe 
wynagrodzenie mogłyby wspierać rozwój, 
innowacje i inwestycje;

Or. en

Poprawka 39
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że polityka przemysłowa 
powinna kierować się zasadą „równej 
płacy za równą pracę”; uważa, że 
kwalifikacje zawodowe i godziwe 
wynagrodzenie nie są kwestiami 
należącymi jedynie do polityki społecznej, 
ale stanowią warunek wstępny rozwoju, 
innowacji i inwestycji;

4. podkreśla, że polityka przemysłowa 
powinna kierować się zasadą „równej 
płacy za równą pracę w tym samym 
miejscu”; uważa, że kwalifikacje 
zawodowe i godziwe wynagrodzenie nie są 
kwestiami należącymi jedynie do polityki 
społecznej, ale stanowią warunek wstępny 
rozwoju jakościowego, innowacji i 
inwestycji;

Or. de

Poprawka 40
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że polityka przemysłowa 
powinna kierować się zasadą „równej 
płacy za równą pracę”; uważa, że 
kwalifikacje zawodowe i godziwe 
wynagrodzenie nie są kwestiami 
należącymi jedynie do polityki społecznej, 

4. podkreśla, że polityka przemysłowa 
powinna kierować się zasadą „równej 
płacy za równą pracę”; uważa, że 
kwalifikacje zawodowe i godziwe 
wynagrodzenie nie są kwestiami 
należącymi jedynie do polityki społecznej, 
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ale stanowią warunek wstępny rozwoju, 
innowacji i inwestycji;

ale stanowią warunek wstępny rozwoju, 
innowacji i inwestycji; uważa, że ogólne 
ustawowe płace minimalne w państwach 
członkowskich są odpowiednimi 
instrumentami dla przeciwdziałania 
dumpingowi płacowemu, napędzania 
popytu wewnętrznego i wspierania 
wzrostu gospodarczego;

Or. de

Poprawka 41
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że polityka przemysłowa 
powinna kierować się zasadą „równej 
płacy za równą pracę”; uważa, że 
kwalifikacje zawodowe i godziwe 
wynagrodzenie nie są kwestiami 
należącymi jedynie do polityki społecznej, 
ale stanowią warunek wstępny rozwoju, 
innowacji i inwestycji;

4. podkreśla, że polityka przemysłowa 
powinna kierować się zasadą „równej 
płacy za równowartościową pracę”; uważa, 
że kwalifikacje zawodowe i godziwe 
wynagrodzenie nie są kwestiami 
należącymi jedynie do polityki społecznej, 
ale stanowią warunek wstępny rozwoju, 
innowacji i inwestycji;

Or. de

Poprawka 42
Constance Le Grip, Lara Comi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że dalszy rozwój swobodnego 
przepływu pracowników, za pomocą takich 
instrumentów jak wzajemne uznawanie 
kwalifikacji zawodowych i szkolenia na 
poziomie zaawansowanym, w 
szczególności w przypadku pracowników 

5. uważa, że dalszy rozwój swobodnego 
przepływu pracowników, za pomocą takich 
instrumentów jak wzajemne uznawanie 
kwalifikacji zawodowych i uczenie się 
przez całe życie, w szczególności w 
przypadku pracowników ze słabszych grup 
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nisko wykwalifikowanych i 
niepełnosprawnych, daje duże możliwości, 
jeżeli chodzi o łagodzenie skutków 
niedoborów wykwalifikowanej siły 
roboczej i napędzanie wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

społecznych, daje duże możliwości, jeżeli 
chodzi o łagodzenie skutków niedoborów 
wykwalifikowanej siły roboczej i 
napędzanie wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu;

Or. fr

Poprawka 43
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. dostrzega, że system dualny w istotnej 
mierze przyczynia się do produkcji 
przemysłowej o wysokiej jakości oraz do 
trwałego wzrostu w Europie, oraz wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
dalszego wspierania tej dziedziny oraz 
utrwalenia jej w całej Europie;

Or. de

Poprawka 44
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża mocne przekonanie, że 
szczególnie w obszarach zbrojeń i energii 
jądrowej istnieje ogromny potencjał 
oszczędności i przesunięć, i wzywa z tego 
względu Komisję do zaprzestania w 
szczególności udzielania wsparcia 
projektom i badaniom w zakresie zbrojeń, 
badaniom i zastosowaniu energii 
jądrowej, oraz przekazania tych środków 
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na przyjazny dla środowiska, społeczny i 
pokojowy rozwój przemysłu;

Or. de

Poprawka 45
Jorgo Chatzimarkakis

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa państwa członkowskie do 
możliwie jak najszybszego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie przeciwdziałania 
zatorom płatniczym, ponieważ dotknięte 
nimi są zwłaszcza przedsiębiorstwa 
wytwórcze;

Or. de

Poprawka 46
Lara Comi, Andreas Schwab, Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zachęca do dalszej analizy możliwości, 
jakie zapewnia procedura powiadamiania 
ustanowiona w dyrektywie 98/34, i 
proponuje, aby państwa członkowskie 
wprowadziły test konkurencyjności do 
ocen skutków prowadzonych w ramach 
krajowych procedur ustawodawczych na 
etapie opracowywania prawa.

6. zachęca do dalszej analizy możliwości, 
jakie zapewnia procedura powiadamiania 
ustanowiona w dyrektywie 98/34, i 
proponuje, aby państwa członkowskie 
wprowadziły test konkurencyjności do 
ocen skutków prowadzonych w ramach 
krajowych procedur ustawodawczych na 
etapie opracowywania prawa, w szerszych 
ramach „testu jednolitego rynku”, o 
którego wprowadzenie zwrócił się 
Parlament Europejski w swojej rezolucji z 
dnia 7 lutego 2013 r., formułując 
zalecenia dla Komisji w sprawie 
zarządzania jednolitym rynkiem;
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Or. en

Poprawka 47
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że aby wspierać wzrost 
gospodarczy w Europie niezbędne jest 
komunikowanie się z obywatelami 
europejskimi w kwestii kluczowej roli 
polityki przemysłowej.

Or. en

Poprawka 48
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przyjmuje z zadowoleniem ogłoszony 
przez Komisję zamiar opracowania 
szerszej strategii politycznej, wynikającej z 
istniejących pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi różnic w 
zakresie metodyki i kryteriów określania 
cen i zwrotów produktów leczniczych, aby 
wzmocnić wzrost, konkurencyjność i 
innowacje w dziedzinie przemysłu 
farmaceutycznego; podkreśla, że w tym 
przypadku mamy do czynienia z sektorem 
o istotnym znaczeniu dla przemysłu 
europejskiego;

Or. de

Poprawka 49
Evelyne Gebhardt
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Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wspiera ściślejszą koordynację 
opodatkowania przedsiębiorstw w UE 
poprzez stworzenie jednolitej podstawy 
opodatkowania i tuneli podatkowych.

Or. de

Poprawka 50
Robert Rochefort

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że silna polityka 
przemysłowa powinna iść w parze z 
pozycjonowaniem rynku optymalnym dla 
unijnych produktów i że w związku z tym 
najważniejsze znaczenie ma dbanie o ich 
jakość; zwraca także uwagę na znaczenie 
utrwalania, podnoszenia wartości i 
pogłębiania fachowej wiedzy 
rzemieślniczej w Europie.

Or. fr

Poprawka 51
Constance Le Grip, Lara Comi, Robert Rochefort, Małgorzata Handzlik

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla wkład przedsiębiorstw 
sektora dóbr luksusowych we wzrost 
gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i 
zwiększanie konkurencyjności w Unii 
Europejskiej, jako że sektor ten wytwarza 
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3% PKB, jego roczne obroty przekraczają 
400 mld euro, a liczba miejsc pracy 
bezpośrednio i pośrednio związanych z 
tym segmentem w Europie sięga 1,5 mln, 
o czym mowa w dokumencie roboczym 
Komisji Europejskiej w sprawie 
konkurencyjności europejskiego sektora 
dóbr luksusowych, opublikowanym w 
dniu 26 września 2012 r.

Or. fr


