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Poprawka 1
Joe Higgins

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że w wielostronnych ramach 
WTO i w ramach przejrzystego 
i uregulowanego rynku polityka handlowa 
UE wymaga skutecznej podstawy 
produkcyjnej, wspieranej odpowiednią 
polityką sektorową i zorientowanej na 
wzrost oraz zrównoważony rozwój; 

1. uważa, że w wielostronnych ramach 
WTO i w ramach przejrzystego 
i uregulowanego rynku polityka handlowa 
UE wymaga podstawy produkcyjnej, 
wspieranej odpowiednią polityką 
sektorową i zorientowanej na 
zrównoważony ekologicznie wzrost, 
rozwój, inwestycje w przyjazne dla 
środowiska metody produkcji i innowacje 
oraz tworzenie dobrych i powiązanych 
z możliwością zrzeszenia w związkach 
zawodowych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 2
Jan Zahradil

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że w wielostronnych ramach 
WTO i w ramach przejrzystego 
i uregulowanego rynku polityka handlowa 
UE wymaga skutecznej podstawy 
produkcyjnej, wspieranej odpowiednią 
polityką sektorową i zorientowanej na 
wzrost oraz zrównoważony rozwój; 

1. uważa, że w wielostronnych ramach 
WTO i w ramach przejrzystego 
i efektywnie uregulowanego rynku polityka 
handlowa UE wymaga skutecznej 
podstawy produkcyjnej, wspieranej 
odpowiednią polityką sektorową 
i zorientowanej na wzrost oraz 
zrównoważony rozwój;

Or. en



PE452.799v01-00 4/11 AM\839251PL.doc

PL

Poprawka 3
Joe Higgins

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest przekonany, że innowacyjna 
działalność przemysłowa dobrej jakości 
jest kluczowa dla polityki handlowej 
i konkurencyjności UE zgodnie ze 
strategią UE 2020 i w odpowiedzi na 
kryzys gospodarczy i finansowy, w celu 
zmniejszenia poziomu bezrobocia 
i zadłużenia państw członkowskich, 
ponownego i bardziej sprawiedliwego 
rozdziału bogactw oraz ochrony 
europejskiego modelu społecznego;

2. jest przekonany, że innowacyjna 
działalność przemysłowa dobrej jakości 
jest kluczowa dla polityki handlowej UE i 
w odpowiedzi na kryzys gospodarczy 
i finansowy, w celu zatrzymania 
„wewnętrznej dewaluacji” i zmniejszenia 
poziomu bezrobocia, osiągnięcia równego 
podziału dóbr oraz ochrony europejskiego 
modelu społecznego;

Or. en

Poprawka 4
Jan Zahradil

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest przekonany, że innowacyjna 
działalność przemysłowa dobrej jakości 
jest kluczowa dla polityki handlowej 
i konkurencyjności UE zgodnie ze strategią 
UE 2020 i w odpowiedzi na kryzys 
gospodarczy i finansowy, w celu 
zmniejszenia poziomu bezrobocia 
i zadłużenia państw członkowskich, 
ponownego i bardziej sprawiedliwego
rozdziału bogactw oraz ochrony 
europejskiego modelu społecznego;

2. jest przekonany, że innowacyjna 
działalność przemysłowa dobrej jakości 
jest kluczowa dla polityki handlowej 
i konkurencyjności UE zgodnie ze strategią 
UE 2020 i w odpowiedzi na kryzys 
gospodarczy i finansowy, w celu 
zmniejszenia poziomu bezrobocia 
i zadłużenia państw członkowskich, 
ponownego rozdziału bogactw stosownie 
do osiągnięć i zgodnie z zasadą 
solidarności oraz ochrony europejskiego 
modelu społecznego z zachowaniem 
zasady pomocniczości;

Or. en
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Poprawka 5
Daniel Caspary

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest przekonany, że innowacyjna 
działalność przemysłowa dobrej jakości 
jest kluczowa dla polityki handlowej 
i konkurencyjności UE zgodnie ze strategią 
UE 2020 i w odpowiedzi na kryzys 
gospodarczy i finansowy, w celu 
zmniejszenia poziomu bezrobocia 
i zadłużenia państw członkowskich, 
ponownego i bardziej sprawiedliwego 
rozdziału bogactw oraz ochrony 
europejskiego modelu społecznego;

2. jest przekonany, że innowacyjna 
działalność przemysłowa dobrej jakości 
jest kluczowa dla polityki handlowej 
i konkurencyjności UE zgodnie ze strategią 
UE 2020 i w odpowiedzi na kryzys 
gospodarczy i finansowy, oraz że powinna 
mieć na celu ponowny i bardziej 
sprawiedliwy rozdział bogactw oraz 
ochronę europejskiego modelu 
społecznego w celu zmniejszenia poziomu 
bezrobocia i zadłużenia państw 
członkowskich;

Or. de

Poprawka 6
Joe Higgins

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka przemysłowa UE 
musi w szczególności odnosić się do 
wsparcia produkcji przyjaznej dla 
środowiska, ochrony własności 
intelektualnej, zwiększenia własności 
MŚP i ich umiędzynarodowienia, 
liberalizacji rynków chronionych, 
stabilizacji kursów walut, ochrony 
prawnej za granicą, walki z nieuczciwą 
konkurencją i podrabianiem towarów;

3. uważa, że polityka przemysłowa UE 
musi w szczególności odnosić się do 
wsparcia produkcji przyjaznej dla 
środowiska, ochrony prawa do związków 
zawodowych, praw pracowniczych i praw 
człowieka oraz do przestrzegania norm 
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
norm społecznych;

Or. en
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Poprawka 7
Daniel Caspary

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka przemysłowa UE 
musi w szczególności odnosić się do 
wsparcia produkcji przyjaznej dla 
środowiska, ochrony własności 
intelektualnej, zwiększenia własności MŚP 
i ich umiędzynarodowienia, liberalizacji 
rynków chronionych, stabilizacji kursów 
walut, ochrony prawnej za granicą, walki 
z nieuczciwą konkurencją i podrabianiem 
towarów;

3. uważa, że polityka przemysłowa UE 
musi w szczególności odnosić się do 
wsparcia produkcji przyjaznej dla 
środowiska, ochrony własności 
intelektualnej, zwiększenia własności 
i źródeł finansowania MŚP i ich 
umiędzynarodowienia, liberalizacji rynków 
chronionych, stabilizacji kursów walut, 
ochrony prawnej za granicą, walki 
z nieuczciwą konkurencją, naruszeniami 
konkurencji i podrabianiem towarów;

Or. de

Poprawka 8
Jan Zahradil

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka przemysłowa UE 
musi w szczególności odnosić się do 
wsparcia produkcji przyjaznej dla 
środowiska, ochrony własności 
intelektualnej, zwiększenia własności MŚP 
i ich umiędzynarodowienia, liberalizacji 
rynków chronionych, stabilizacji kursów 
walut, ochrony prawnej za granicą, walki 
z nieuczciwą konkurencją i podrabianiem 
towarów;

3. uważa, że polityka przemysłowa UE 
musi w szczególności odnosić się do 
wsparcia produkcji oszczędnej pod 
względem zużycia energii i o niskiej emisji 
związków węgla, ochrony własności 
intelektualnej, zwiększenia własności MŚP 
i ich umiędzynarodowienia, liberalizacji 
rynków chronionych, stabilizacji kursów 
walut, wspierania ochrony prawnej 
przedsiębiorstw europejskich za granicą, 
walki z nieuczciwą konkurencją 
i podrabianiem towarów;

Or. en
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Poprawka 9
Joe Higgins

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że uzdrowienie gospodarcze, 
któremu powinny sprzyjać decyzje 
podejmowane przez UE w koordynacji 
z państwami członkowskimi, otworzy nowe 
możliwości przed europejskimi 
przedsiębiorstwami, które coraz częściej 
muszą konkurować na otwartych 
i przejrzystych rynkach światowych;

skreślony

Or. en

Poprawka 10
Jan Zahradil

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że uzdrowienie gospodarcze, 
któremu powinny sprzyjać decyzje 
podejmowane przez UE w koordynacji 
z państwami członkowskimi, otworzy 
nowe możliwości przed europejskimi 
przedsiębiorstwami, które coraz częściej 
muszą konkurować na otwartych 
i przejrzystych rynkach światowych;

4. uważa, że uzdrowienie gospodarcze, 
któremu powinny sprzyjać decyzje 
podejmowane przez UE i państwa 
członkowskie w powiązaniu z pierwszymi 
oznakami ożywienia światowego wzrostu, 
otworzy nowe możliwości przed 
europejskimi przedsiębiorstwami, które 
coraz częściej muszą konkurować na 
otwartych i przejrzystych rynkach 
światowych;

Or. en
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Poprawka 11
Joe Higgins

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę, że kryzys gospodarczy 
i finansowy spowodował wzrost 
bezrobocia, w szczególności wśród 
młodzieży; jest przekonany, że debata nad 
podniesieniem wieku emerytalnego 
w sektorze prywatnym i publicznym nie 
wspomaga zrównoważonej polityki 
gospodarczej w interesie osób czynnych 
zawodowo; 

Or. en

Poprawka 12
Joe Higgins

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla znaczenie 
międzynarodowego ruchu związkowego 
w kontekście wpływania na przyjazną dla 
pracowników politykę przemysłową w erze 
globalizacji; zauważa presję wywieraną 
na związki zawodowe w wyniku rosnącej 
konkurencji w zglobalizowanym świecie; 
wzywa do zacieśnienia współpracy 
szeregowych członków związków 
zawodowych na arenie międzynarodowej 
oraz do włączenia zaleceń związków 
zawodowych do nowej polityki 
przemysłowej w erze globalizacji w celu 
sprostania wyzwaniom w tym zakresie; 

Or. en
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Poprawka 13
Joe Higgins

Projekt opinii
Ustęp 4c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4c. dostrzega stałe zagrożenie związane 
z utratą miejsc pracy w wyniku 
przenoszenia produkcji do państw 
o niskich kosztach pracy; domaga się, aby 
przedsiębiorstwa grożące przeniesieniem 
produkcji zostały znacjonalizowane pod 
demokratyczną kontrolą pracowników, 
aby zapobiec konsekwencjom, takim jak 
deindustrializacja, wzrost bezrobocia 
i idący za tym spadek siły nabywczej; 

Or. en

Poprawka 14
Gianluca Susta, Kader Arif

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że konkurencja zewnętrzna ma 
kluczowe znaczenie dla UE i że musi ona 
opierać się na uczciwej konkurencji 
między producentami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi; uważa zatem, że konieczne 
jest zapewnienie przedsiębiorstwom 
europejskim, że nie będą one zagrożone 
nieuczciwymi praktykami; podkreśla 
znaczenie systemu skutecznej obrony 
interesów handlowych i przypomina o 
potrzebie wykorzystania, w uzasadnionych 
przypadkach, instrumentów obrony 
interesów handlowych przeciwko krajom, 
które nie przestrzegają zasad handlu 
międzynarodowego lub umów o wolnym 
handlu z UE;
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Or. it

Poprawka 15
Gianluca Susta, Kader Arif

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla konieczność obrony 
interesów UE podczas negocjacji 
przyszłych umów handlowych w celu 
ochrony przemysłu i zatrudnienia i wzywa 
do takiego skonstruowania tych umów, 
aby stanowiły one część strategii 
przemysłowej opartej na uczciwej 
konkurencji;  uważa również, że w 
umowach o wolnym handlu należy 
upowszechnić zawieranie prawnie 
wiążących przepisów dotyczących norm 
społecznych i środowiskowych; 

Or. fr

Poprawka 16
Cristiana Muscardini 

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa też, że w wytycznych dla 
europejskiej polityki przemysłowej 
powinno się rozważyć wprowadzenie 
większej jednolitości w zakresie kontroli 
celnej, która jest niezbędnym narzędziem 
do walki z podróbkami oraz służącym 
ochronie konsumentów europejskich; 
polityka przemysłowa musi również 
zapewnić harmonizację systemów poboru 
należności celnych w państwach leżących 
na granicy Unii, aby uniknąć nierówności 
i szkód dla importerów i niekorzystnego 
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wpływu na rozwój struktury przemysłowej 
w Europie.

Or. it

Poprawka 17
Cristiana Muscardini 

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5b. uważa, że polityka przemysłowa UE 
musi zapewniać poszanowanie 
wzajemności zasad handlowych, w celu 
ochrony przedsiębiorstw europejskich i 
zasad rynku w kontaktach z partnerami i 
konkurentami gospodarczymi w Unii.

Or. it


