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Poprawka 1
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Tytuł

Projekt rezolucji Poprawka

w sprawie reindustrializacji Europy z 
myślą o promowaniu konkurencyjności i 
trwałego rozwoju

w sprawie promowania konkurencyjności 
w celu wspierania zrównoważonego 
przemysłu

Or. fr

Poprawka 2
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 
29 listopada 2012 r. w sprawie ogólnego 
unijnego programu działań w zakresie 
środowiska do 2020 r. pt. „Dobrze żyć 
w granicach naszej planety”,

Or. fr

Poprawka 3
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
31 lipca 2012 r. zatytułowany „Strategia 
na rzecz zrównoważonej 
konkurencyjności branży budowlanej i jej 
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przedsiębiorstw” (COM(2012)0433),

Or. en

Poprawka 4
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 18

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dokument roboczy służb 
Komisji z dnia 26 września 2011 r.
zatytułowany „Konkurencyjność 
europejskiego przemysłu luksusowego” 
(SWD(2013)0286),

– uwzględniając dokument roboczy służb 
Komisji z dnia 26 września 2012 r.
zatytułowany „Konkurencyjność 
europejskiego przemysłu luksusowego” 
(SWD(2012)0286),

Or. en

Poprawka 5
Henri Weber

Projekt rezolucji
Umocowanie 18

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dokument roboczy służb 
Komisji z dnia 26 września 2011 r.
zatytułowany „Konkurencyjność 
europejskiego przemysłu luksusowego” 
(SWD(2013)0286),

– uwzględniając dokument roboczy służb 
Komisji z dnia 26 września 2012 r.
zatytułowany „Konkurencyjność 
europejskiego przemysłu luksusowego” 
(SWD(2012)0286),

Or. fr

Poprawka 6
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Umocowanie 18
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dokument roboczy służb 
Komisji z dnia 26 września 2011 r.
zatytułowany „Konkurencyjność 
europejskiego przemysłu luksusowego” 
(SWD(2013)0286),

– uwzględniając dokument roboczy służb 
Komisji z dnia 26 września 2012 r.
zatytułowany „Konkurencyjność 
europejskiego przemysłu luksusowego” 
(SWD(2012)0286),

Or. en

Poprawka 7
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając działania Komisji w 
następstwie konsultacji z MŚP na temat 
dziesięciu najbardziej obciążających 
regulacji UE (COM(2013)0446 final),

Or. en

Poprawka 8
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinię Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 
dnia 17 kwietnia 2013 r. zatytułowaną 
„Strategia na rzecz zrównoważonej 
konkurencyjności branży budowlanej”
('CCMI/107),

Or. en
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Poprawka 9
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinię Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 
dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie udziału i 
zaangażowania pracowników jako 
niezbędnych podmiotów dobrego ładu 
korporacyjnego i zrównoważonych 
rozwiązań na rzecz przezwyciężenia 
kryzysu (2013/C 161/06),

Or. en

Poprawka 10
Franck Proust, Tokia Saïfi, Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Umocowanie 28 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 
25 listopada 2010 r. w sprawie praw 
człowieka oraz norm społecznych 
i środowiskowych w międzynarodowych 
umowach handlowych1,

Or. fr

Poprawka 11
Reinhard Bütikofer

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0434.
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 29 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 2 
lipca 2013 r. w sprawie wkładu spółdzielni 
w walkę z kryzysem1,

Or. en

Poprawka 12
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Umocowanie 40 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 
marca 2013 r. w sprawie planu działania 
w zakresie energii do roku 2050 − 
przyszłość z energią2,

Or. en

Poprawka 13
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Umocowanie 40 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 
listopada 2012 r. w sprawie 
przemysłowych, energetycznych i innych 
aspektów wydobycia gazu łupkowego i olei 
łupkowych3,

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0301.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0088.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0444.
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Poprawka 14
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Umocowanie 40 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 
listopada 2012 r. w sprawie wpływu 
działalności wydobywczej gazu łupkowego 
i oleju łupkowego na środowisko1,

Or. en

Poprawka 15
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Motyw A (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że polityka 
przemysłowa ma silny wymiar społeczny, 
dotyczący wszystkich warstw 
społeczeństwa;

Or. es

Poprawka 16
Franck Proust

Projekt rezolucji
Motyw A (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że przemysł 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0443.
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europejski przechodzi obecnie 
bezprecedensowy kryzys oraz że skupia on 
w sobie także wiele przeszkód, które 
szkodzą jego konkurencyjności;

Or. fr

Poprawka 17
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Motyw A (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że jeżeli nie zostaną 
podjęte odpowiednie działania w reakcji 
na obecne tendencje, czynniki takie jak 
koszty energii dla przemysłu oraz rosnące 
różnice w cenach energii między Europą a
innymi krajami uprzemysłowionymi 
(zwłaszcza USA) będą odgrywały coraz 
większą rolę;

Or. en

Poprawka 18
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Motyw B (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że oczekiwany wzrost 
nakładów na badania i rozwój zależy od 
tego, czy prywatne przedsiębiorstwa mogą 
przeznaczyć na ten cel wystarczające 
środki finansowe, zaoszczędzone dzięki 
wyeliminowaniu niepotrzebnych kosztów 
związanych z uciążliwymi przepisami;

Or. en
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Poprawka 19
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Motyw B (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że tworzenie 
lepszych ogólnych warunków dla 
europejskiej polityki przemysłowej 
oznacza realizację i skuteczne działanie 
wewnętrznego rynku UE w ramach 
społecznej gospodarki rynkowej;

Or. es

Poprawka 20
Franck Proust

Projekt rezolucji
Motyw B (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie powinny czerpać inspirację 
z metod restrukturyzacji przemysłowych, 
które w Europie i innych krajach świata 
zakończyły się sukcesem;

Or. fr

Poprawka 21
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Motyw C (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Komisja zwróciła 
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uwagę, że przemysł UE mógłby odzyskać 
swoją pozycję na światowym rynku, 
korzystając na spodziewanym spadku 
globalnego zróżnicowanie poziomu płac;

Or. en

Poprawka 22
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Motyw C (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że dla wypracowania 
równowagi pomiędzy celami polityki 
klimatycznej i ochrony środowiska a 
celami strategii RISE niezbędne jest 
zapewnienie spójności unijnej polityki 
energetycznej, klimatycznej, ochrony 
środowiska, przemysłowej i handlowej;

Or. es

Poprawka 23
Franck Proust

Projekt rezolucji
Motyw C (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że liczby 
przedstawione przez Komisję Europejską 
są ambitne, ale ich osiągnięcie ma 
charakter warunkowy, ponieważ związane 
jest z szeregiem wciąż słabo rozpoznanych 
czynników;

Or. fr
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Poprawka 24
Franck Proust

Projekt rezolucji
Motyw D (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że pierwszym 
priorytetem Europy musi być zachowanie 
środków produkcji i wiedzy fachowej przy 
jednoczesnym umożliwieniu jej szybkiego 
odzyskania konkurencyjności na szczeblu 
światowym;

Or. fr

Poprawka 25
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że UE potrzebuje 
strategii, aby wyjść z kryzysu 
gospodarczego i finansowego i przywrócić 
gospodarce dynamikę;

Or. en

Poprawka 26
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że przemysł w 
Europie odgrywa kluczową rolę i jest 
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ważną częścią rozwiązania problemu 
kryzysu;

Or. en

Poprawka 27
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że konkurenci 
Europy w dziedzinie przemysłu od lat 
opracowują solidne strategie 
przemysłowe;

Or. en

Poprawka 28
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw D (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Komisja ma 
zostać pochwalona za zajęcie się kwestią 
polityki przemysłowej poprzez 
opublikowanie komunikatu, którego 
celem jest zorganizowanie przemiany 
przemysłowej;

Or. en

Poprawka 29
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Motyw E (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wspólna 
przyszłość Europy jako miejsca 
zlokalizowania przemysłu zależy od 
ofensywy modernizacyjnej, która poprawi 
działanie centrów innowacji i wyeliminuje 
braki rozwojowe w słabo 
uprzemysłowionych i słabych 
strukturalnie regionach;

Or. en

Poprawka 30
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że w ramach polityki 
przemysłowej należy znaleźć właściwą 
kombinację strategii politycznych, aby 
poprawić otoczenie ramowe, biorąc pod 
uwagę różną sytuację gospodarczą i 
społeczną w poszczególnych krajach i 
regionach (a także na obszarach 
transgranicznych); polityka przemysłowa 
musi być prowadzona na rynku, na 
którym rząd tworzy ramy prawne, ale nie 
interweniuje bezpośrednio, aby 
wskazywać zwycięzców;

Or. en

Poprawka 31
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Motyw G (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze ograniczoną 
możliwość inwestowania środków z 
limitów kredytowych, co uniemożliwia 
innowacje, a także wdrażanie nowych, 
efektywnych technologii; polityka 
przemysłowa w Europie musi obejmować 
solidną architekturę finansową, w ramach 
której inwestycje byłyby promowane;

Or. en

Poprawka 32
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw H (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że warunki 
finansowe w Europie Południowej są 
trudniejsze i wymagają specjalnie 
dobranych rozwiązań z zakresu 
finansowania;

Or. en

Poprawka 33
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw I (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że UE potrzebuje 
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takiego podejścia do polityki 
przemysłowej, które łączyłoby 
konkurencyjność, zrównoważony rozwój i 
godną pracę, aby rozwiązać poważne 
problemy społeczne;

Or. en

Poprawka 34
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw J (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że w ostatnich 
dziesięcioleciach wydajność pracy wzrosła 
o wiele szybciej niż wydajność surowców, 
a szacunki wskazują, że koszty pracy 
stanowią mniej niż 20% kosztów 
produktu, a koszty surowców stanowią 
40%;

Or. en

Poprawka 35
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw K (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że w obliczu 
globalnych zmian ważne jest, aby 
efektywne gospodarowanie energią i 
zasobami stanowiło podstawę europejskiej 
odbudowy przemysłu, jeśli zamierza się 
utrzymać jego konkurencyjność w 
przyszłości;
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Poprawka 36
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw L (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że Unia Europejska 
potrzebuje ambitnej, wydajnej 
ekologicznie i zielonej strategii 
przemysłowej, aby odtworzyć potencjał 
wytwórczy i stworzyć wymagające 
wysokich kwalifikacji i dobrze płatne 
miejsca pracy;

Or. en

Poprawka 37
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw M (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że w samych tylko 
sektorach związanych z efektywnością 
energetyczną i energią odnawialną do 
2020 r. może powstać 5 mln miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 38
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
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Motyw N (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że Unia Europejska 
ma także olbrzymi potencjał w zakresie 
innowacyjności, biorąc pod uwagę to, że 6 
państw członkowskich UE znajduje się 
w pierwszej dziesiątce 50 najbardziej 
innowacyjnych krajów na świecie;

Or. en

Poprawka 39
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw O (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że polityka 
przemysłowa jest kwestią poprzeczną i 
dlatego Komisja musi jasno zintegrować 
swoją politykę przemysłową ze strategią 
„Europa 2020”, opracowaniem planu 
działania do roku 2020 na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej, inicjatywami 
przemysłowymi realizowanymi w ramach 
planu EPSTE i planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy do roku 2050;

Or. en

Poprawka 40
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw P (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że do wdrożenia 
europejskiej polityki przemysłowej 
potrzebna jest dobra siła robocza, podczas 
gdy przeciętnie tylko 7% pracowników 
niskowykwalifikowanych przeszło 
szkolenie;

Or. en

Poprawka 41
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Podtytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka

Strategia „odrodzenia przemysłu na rzecz
zrównoważonej Europy” (RISE): zasady, 
cele i zarządzanie

Działania na rzecz reindustrializacji 
Europy z myślą o promowaniu 
konkurencyjności i zrównoważonego
rozwoju

Or. sl

Poprawka 42
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Podtytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka

Strategia „odrodzenia przemysłu na rzecz
zrównoważonej Europy” (RISE): zasady, 
cele i zarządzanie

Strategia na rzecz zrównoważonego 
przemysłu w Europie: zasady, cele 
i zarządzanie

Or. fr
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Poprawka 43
Konrad Szymański, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Podtytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka

Strategia „odrodzenia przemysłu na rzecz 
zrównoważonej Europy” (RISE): zasady, 
cele i zarządzanie

Strategia „odrodzenia przemysłu na rzecz 
silnej Europy” (RISE): zasady, cele, 
koordynacja i zarządzanie

Or. en

Poprawka 44
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie się Komisji na politykę 
przemysłową;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie się Komisji na politykę 
przemysłową, ponieważ takie 
ukierunkowanie ma fundamentalne 
znaczenie dla rozwoju gospodarczego i 
konkurencyjności; podkreśla, że tylko w 
ten sposób możliwe jest rozwiązanie 
problemu bezrobocia w Europie, a także 
zapewnienie dobrobytu oraz 
długofalowego i zrównoważonego
wzrostu; podkreśla ponadto 
fundamentalną rolę przemysłu 
przetwórczego dla zrównoważonego
wzrostu i trwałego zatrudnienia w Unii 
Europejskiej, a ponadto zwraca 
szczególną uwagę na powiązanie między 
przodującymi przedsiębiorstwami a 
przedsiębiorstwami małymi i średnimi;

Or. de
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Poprawka 45
Konrad Szymański, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie się Komisji na politykę 
przemysłową;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie się Komisji na politykę 
przemysłową; zdecydowanie podkreśla, że 
opracowując przyszłą politykę 
przemysłową UE, należy wziąć pod uwagę 
względną słabość unijnej gospodarki 
wynikającą w głównej mierze z wysokich 
cen energii oraz nadmiernego obciążenia 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP;

Or. en

Poprawka 46
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie się Komisji na politykę 
przemysłową;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie się Komisji na politykę 
przemysłową i zdecydowanie popiera cel, 
jakim jest zwiększenie udziału przemysłu 
w produkcji do 20% do 2020 r.;

Or. en

Poprawka 47
Robert Goebbels

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie się Komisji na politykę 
przemysłową;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie się w końcu Komisji na 
politykę przemysłową;

Or. fr

Poprawka 48
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
badania dotyczącego efektów 
mnożnikowych przodujących zakładów 
(leading competence units) z punktu 
widzenia możliwości budowania sieci 
produkcyjnych, tworzenia wartości 
dodanej oraz zatrudnienia; uważa, że 
zakłady przodujące nie powinny być 
definiowane tylko z punktu widzenia 
swojej wielkości, lecz raczej ze względu na 
szereg innych kryteriów, takich jak 
nakierowanie na rynki międzynarodowe, 
pewien konkretny minimalny udział w 
rynku krajowym i światowym, 
intensywność prac rozwojowych i 
badawczych, a także 
współpraca/kooperacja z dużą siecią 
przedsiębiorstw; jest zdania, że badanie
takie mogłoby przede wszystkim 
podkreślić powiązania między zakładami 
przemysłowymi a małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami, a tym samym osłabić 
niektóre stereotypy w stosunku do bazy 
przemysłu przetwórczego;

Or. de
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Poprawka 49
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że sektor przemysłowy 
wciąż jeszcze ma ogromne znaczenie dla 
zatrudnienia w UE; stwierdza, że niemal 
75% eksportu europejskiego stanowią 
towary przemysłowe; podkreśla, że to 
przemysł tworzy co czwarte miejsce pracy, 
oferuje zatrudnienie około 34 mln ludzi i 
jest odpowiedzialny za 80% wydatków na 
badania i rozwój, a ponadto każde miejsce 
pracy w przemyśle generuje dwa 
dodatkowe miejsca pracy w branży 
dostawczej i usługowej;

Or. de

Poprawka 50
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że przemysł odpowiedzialny 
jest w dużej części za tworzenie wartości 
w gospodarce europejskiej i zapewnienie 
wielu możliwości zatrudnienia w sektorze 
produkcji i usług; w tym kontekście 
podkreśla dużą wagę przemysłu dla 
naszego modelu ekonomicznego;

Or. nl

Poprawka 51
Bernd Lange
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. ubolewa nad tym, że we wniosku 
Komisji nie ma mowy o działaniach 
przeciwko dumpingowi płac i dumpingowi 
socjalnemu ani działaniach na rzecz 
zwiększenia uczestnictwa pracowników 
oraz restrukturyzacji;

Or. de

Poprawka 52
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja wyraża zainteresowanie 
producentami, zwłaszcza w sektorze 
przemysłowym, a nie jedynie 
konsumentami;

Or. fr

Poprawka 53
Zbigniew Ziobro

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że siła przemysłu w Europie 
w przyszłości zależy od realizacji strategii 
odrodzenia przemysłu na rzecz 
zrównoważonej Europy (RISE), zgodnie z 
którą dąży się do wprowadzania innowacji 
technologicznych, biznesowych i 

skreślony
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społecznych w celu rozpoczęcia trzeciej 
rewolucji przemysłowej obejmującej 
ofensywę modernizacyjną ukierunkowaną 
na niskoemisyjność; jest zdania, że 
strategia RISE spowoduje powstanie 
nowych rynków, modeli biznesowych oraz 
kreatywnych przedsiębiorców, nowych 
miejsc pracy i godnej pracy i przyczyni się 
do odnowienia przemysłu, zwiększenia 
dynamiki gospodarczej, zaufania i 
konkurencyjności; uważa, że efektywne 
gospodarowanie energią i zasobami to 
najważniejszy filar takiej strategii;

Or. pl

Poprawka 54
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że siła przemysłu w Europie 
w przyszłości zależy od realizacji strategii 
odrodzenia przemysłu na rzecz 
zrównoważonej Europy (RISE), zgodnie z 
którą dąży się do wprowadzania innowacji 
technologicznych, biznesowych i 
społecznych w celu rozpoczęcia trzeciej 
rewolucji przemysłowej obejmującej 
ofensywę modernizacyjną ukierunkowaną 
na niskoemisyjność; jest zdania, że 
strategia RISE spowoduje powstanie 
nowych rynków, modeli biznesowych oraz 
kreatywnych przedsiębiorców, nowych 
miejsc pracy i godnej pracy i przyczyni się 
do odnowienia przemysłu, zwiększenia 
dynamiki gospodarczej, zaufania i 
konkurencyjności; uważa, że efektywne 
gospodarowanie energią i zasobami to 
najważniejszy filar takiej strategii;

2. podkreśla, że siła przemysłu Unii 
Europejskiej zależy od realizacji strategii, 
zgodnie z którą dąży się do wprowadzania 
innowacji technologicznych, finansowych,
biznesowych, środowiskowych
i społecznych w celu rozpoczęcia trzeciej 
rewolucji przemysłowej; jest zdania, że ta 
strategia spowoduje powstanie nowych 
rynków, modeli biznesowych oraz 
kreatywnych przedsiębiorców, nowych 
miejsc pracy i godnej pracy i przyczyni się 
do odnowienia przemysłu, zwiększenia 
dynamiki gospodarczej, zaufania 
i konkurencyjności; uważa, że efektywne 
gospodarowanie energią i zasobami to 
najważniejszy filar takiej strategii;

Or. fr
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Poprawka 55
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że siła przemysłu w Europie 
w przyszłości zależy od realizacji strategii 
odrodzenia przemysłu na rzecz 
zrównoważonej Europy (RISE), zgodnie z 
którą dąży się do wprowadzania innowacji 
technologicznych, biznesowych i 
społecznych w celu rozpoczęcia trzeciej 
rewolucji przemysłowej obejmującej 
ofensywę modernizacyjną ukierunkowaną 
na niskoemisyjność; jest zdania, że 
strategia RISE spowoduje powstanie 
nowych rynków, modeli biznesowych oraz 
kreatywnych przedsiębiorców, nowych 
miejsc pracy i godnej pracy i przyczyni się 
do odnowienia przemysłu, zwiększenia 
dynamiki gospodarczej, zaufania i 
konkurencyjności; uważa, że efektywne 
gospodarowanie energią i zasobami to 
najważniejszy filar takiej strategii;

2. podkreśla, że siła przemysłu w Europie 
w przyszłości zależy od realizacji strategii 
odrodzenia przemysłu na rzecz 
zrównoważonej Europy (RISE), zgodnie z 
którą dąży się do wprowadzania innowacji 
technologicznych, biznesowych i 
społecznych w celu wzmocnienia 
przemysłu jako całości; jest zdania, że 
strategia RISE spowoduje powstanie 
nowych rynków, modeli biznesowych oraz 
kreatywnych przedsiębiorców, nowych 
miejsc pracy i godnej pracy i przyczyni się 
do odnowienia przemysłu, zwiększenia 
dynamiki gospodarczej, zaufania i 
konkurencyjności; uważa, że badania i 
rozwój, oświata, otwarte rynki towarów, 
usług i surowców, zintegrowany rynek 
wewnętrzny o ograniczonej regulacji, 
dobrze funkcjonujące rynki kapitałowe, 
nowoczesna infrastruktura oraz 
efektywne gospodarowanie energią i 
zasobami to najważniejsze filary takiej 
strategii;

Or. de

Poprawka 56
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że siła przemysłu w Europie 
w przyszłości zależy od realizacji strategii 

2. podkreśla, że rola i znaczenie przemysłu 
w Europie w przyszłości zależy od 
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odrodzenia przemysłu na rzecz 
zrównoważonej Europy (RISE), zgodnie z 
którą dąży się do wprowadzania innowacji 
technologicznych, biznesowych i 
społecznych w celu rozpoczęcia trzeciej 
rewolucji przemysłowej obejmującej 
ofensywę modernizacyjną ukierunkowaną 
na niskoemisyjność; jest zdania, że 
strategia RISE spowoduje powstanie 
nowych rynków, modeli biznesowych oraz 
kreatywnych przedsiębiorców, nowych 
miejsc pracy i godnej pracy i przyczyni się 
do odnowienia przemysłu, zwiększenia 
dynamiki gospodarczej, zaufania i 
konkurencyjności; uważa, że efektywne 
gospodarowanie energią i zasobami to 
najważniejszy filar takiej strategii;

realizacji strategii odrodzenia przemysłu na 
rzecz zrównoważonej Europy (RISE), 
zgodnie z którą dąży się do wprowadzania 
innowacji technologicznych, biznesowych 
i społecznych w celu reindustrializacji
obejmującej ofensywę modernizacyjną 
ukierunkowaną na efektywność; jest 
zdania, że właściwa strategia RISE, 
obejmie zrównoważoną politykę celną i 
spowoduje powstanie nowych rynków na 
nowe innowacyjne wyroby i usługi, 
nowych modeli biznesowych oraz 
kreatywnych przedsiębiorstw, nowych 
miejsc pracy i godnej pracy; uważa, że 
efektywne użytkowanie energii i zasobów, 
a także wydajna organizacja pracy to 
najważniejsze filary strategii 
konkurencyjności;

Or. pl

Poprawka 57
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że siła przemysłu w Europie 
w przyszłości zależy od realizacji strategii 
odrodzenia przemysłu na rzecz 
zrównoważonej Europy (RISE), zgodnie z 
którą dąży się do wprowadzania innowacji 
technologicznych, biznesowych i 
społecznych w celu rozpoczęcia trzeciej 
rewolucji przemysłowej obejmującej 
ofensywę modernizacyjną ukierunkowaną 
na niskoemisyjność; jest zdania, że 
strategia RISE spowoduje powstanie 
nowych rynków, modeli biznesowych oraz 
kreatywnych przedsiębiorców, nowych 
miejsc pracy i godnej pracy i przyczyni się 
do odnowienia przemysłu, zwiększenia 
dynamiki gospodarczej, zaufania i 
konkurencyjności; uważa, że efektywne 

2. podkreśla, że siła przemysłu w Europie 
w przyszłości zależy od realizacji strategii
odrodzenia przemysłu na rzecz 
zrównoważonej Europy (RISE), zgodnie z 
którą dąży się do wprowadzania innowacji 
technologicznych, biznesowych 
i społecznych w celu rozpoczęcia trzeciej 
rewolucji przemysłowej obejmującej 
ofensywę modernizacyjną; jest zdania, że 
strategia RISE będzie mogła spowodować
powstanie nowych rynków, modeli 
biznesowych oraz kreatywnych 
przedsiębiorców, nowych miejsc pracy 
i godnej pracy i przyczyni się do 
odnowienia przemysłu, zwiększenia 
dynamiki gospodarczej, zaufania 
i konkurencyjności; uważa, że głównym 
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gospodarowanie energią i zasobami to 
najważniejszy filar takiej strategii;

priorytetem jest zachowanie środków 
produkcji i wiedzy fachowej oraz że
efektywne gospodarowanie energią 
i zasobami to najważniejszy filar takiej 
strategii;

Or. fr

Poprawka 58
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że siła przemysłu w Europie 
w przyszłości zależy od realizacji strategii 
odrodzenia przemysłu na rzecz 
zrównoważonej Europy (RISE), zgodnie z 
którą dąży się do wprowadzania innowacji 
technologicznych, biznesowych i 
społecznych w celu rozpoczęcia trzeciej 
rewolucji przemysłowej obejmującej 
ofensywę modernizacyjną ukierunkowaną 
na niskoemisyjność; jest zdania, że 
strategia RISE spowoduje powstanie 
nowych rynków, modeli biznesowych oraz 
kreatywnych przedsiębiorców, nowych 
miejsc pracy i godnej pracy i przyczyni się 
do odnowienia przemysłu, zwiększenia 
dynamiki gospodarczej, zaufania i 
konkurencyjności; uważa, że efektywne 
gospodarowanie energią i zasobami to 
najważniejszy filar takiej strategii;

2. podkreśla, że siła przemysłu w Europie 
w przyszłości zależy od realizacji strategii 
odrodzenia przemysłu na rzecz 
zrównoważonej Europy (RISE), zgodnie z 
którą dąży się do wprowadzania innowacji 
technologicznych, biznesowych i 
społecznych w celu rozpoczęcia trzeciej 
rewolucji przemysłowej obejmującej 
ofensywę modernizacyjną ukierunkowaną 
na niskoemisyjność; jest zdania, że 
strategia RISE oraz utrzymanie 
tradycyjnych gałęzi przemysłu spowodują
powstanie nowych rynków, modeli 
biznesowych oraz kreatywnych 
przedsiębiorców, nowych miejsc pracy i 
godnej pracy i przyczyni się do odnowienia 
przemysłu, zwiększenia dynamiki 
gospodarczej, zaufania i konkurencyjności; 
uważa, że dostępność energii i surowców 
po konkurencyjnych cenach oraz 
efektywne gospodarowanie energią i 
zasobami to najważniejsze filary takiej 
strategii;

Or. de

Poprawka 59
Konrad Szymański
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że siła przemysłu w Europie 
w przyszłości zależy od realizacji strategii 
odrodzenia przemysłu na rzecz 
zrównoważonej Europy (RISE), zgodnie z 
którą dąży się do wprowadzania innowacji 
technologicznych, biznesowych i 
społecznych w celu rozpoczęcia trzeciej 
rewolucji przemysłowej obejmującej 
ofensywę modernizacyjną ukierunkowaną 
na niskoemisyjność; jest zdania, że 
strategia RISE spowoduje powstanie 
nowych rynków, modeli biznesowych oraz 
kreatywnych przedsiębiorców, nowych 
miejsc pracy i godnej pracy i przyczyni się 
do odnowienia przemysłu, zwiększenia 
dynamiki gospodarczej, zaufania i 
konkurencyjności; uważa, że efektywne 
gospodarowanie energią i zasobami to 
najważniejszy filar takiej strategii;

2. podkreśla, że siła przemysłu w Europie 
w przyszłości zależy od realizacji strategii 
odrodzenia przemysłu na rzecz silnej
Europy (RISE), zgodnie z którą dąży się do 
wprowadzania innowacji technologicznych 
i biznesowych, w tym modernizacji 
ukierunkowanej na niskoemisyjność oraz 
programu działań w odpowiedzi na 
rosnące wyzwania społeczne; ma wielką 
nadzieję, że strategia RISE spowoduje 
powstanie nowych rynków oraz 
kreatywnych przedsiębiorców, nowych 
miejsc pracy i godnej pracy i przyczyni się 
do odnowienia przemysłu, zwiększenia 
dynamiki gospodarczej, zaufania i 
konkurencyjności; uważa, że efektywne 
gospodarowanie energią i zasobami to 
najważniejszy filar takiej strategii;

Or. en

Poprawka 60
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że siła przemysłu w Europie 
w przyszłości zależy od realizacji strategii 
odrodzenia przemysłu na rzecz
zrównoważonej Europy (RISE), zgodnie z
którą dąży się do wprowadzania innowacji 
technologicznych, biznesowych i 
społecznych w celu rozpoczęcia trzeciej 
rewolucji przemysłowej obejmującej 
ofensywę modernizacyjną ukierunkowaną 
na niskoemisyjność; jest zdania, że 

2. podkreśla, że siła przemysłu w Europie 
w przyszłości zależy od realizacji działań 
na rzecz reindustrializacji Europy z myślą 
o promowaniu konkurencyjności 
i zrównoważonego rozwoju, mających na 
celu wprowadzanie innowacji 
technologicznych, biznesowych i 
społecznych w celu rozpoczęcia trzeciej 
rewolucji przemysłowej obejmującej 
ofensywę modernizacyjną ukierunkowaną 
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strategia RISE spowoduje powstanie 
nowych rynków, modeli biznesowych oraz 
kreatywnych przedsiębiorców, nowych 
miejsc pracy i godnej pracy i przyczyni się 
do odnowienia przemysłu, zwiększenia 
dynamiki gospodarczej, zaufania i 
konkurencyjności; uważa, że efektywne 
gospodarowanie energią i zasobami to 
najważniejszy filar takiej strategii;

na niskoemisyjność; jest zdania, że 
strategia RISE spowoduje powstanie 
nowych rynków, modeli biznesowych oraz 
kreatywnych przedsiębiorców, nowych 
miejsc pracy i godnej pracy i przyczyni się 
do odnowienia przemysłu, zwiększenia 
dynamiki gospodarczej, zaufania i 
konkurencyjności; uważa, że efektywne 
gospodarowanie energią i zasobami to 
najważniejszy filar takiej strategii;

Or. sl

Poprawka 61
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że siła przemysłu w Europie 
w przyszłości zależy od realizacji strategii 
odrodzenia przemysłu na rzecz 
zrównoważonej Europy (RISE), zgodnie z 
którą dąży się do wprowadzania innowacji 
technologicznych, biznesowych i 
społecznych w celu rozpoczęcia trzeciej 
rewolucji przemysłowej obejmującej 
ofensywę modernizacyjną ukierunkowaną 
na niskoemisyjność; jest zdania, że 
strategia RISE spowoduje powstanie 
nowych rynków, modeli biznesowych oraz 
kreatywnych przedsiębiorców, nowych 
miejsc pracy i godnej pracy i przyczyni się 
do odnowienia przemysłu, zwiększenia 
dynamiki gospodarczej, zaufania i 
konkurencyjności; uważa, że efektywne 
gospodarowanie energią i zasobami to 
najważniejszy filar takiej strategii;

2. podkreśla, że siła przemysłu w Europie 
w przyszłości zależy od realizacji strategii 
odrodzenia przemysłu na rzecz 
zrównoważonej Europy (RISE), zgodnie z 
którą dąży się do wprowadzania innowacji 
technologicznych, biznesowych i 
społecznych w celu rozpoczęcia trzeciej 
rewolucji przemysłowej; jest zdania, że 
strategia RISE spowoduje powstanie 
nowych rynków, modeli biznesowych oraz 
kreatywnych przedsiębiorców, nowych 
miejsc pracy i godnej pracy i przyczyni się 
do odnowienia przemysłu, zwiększenia 
dynamiki gospodarczej, zaufania i 
konkurencyjności; uważa, że efektywne 
gospodarowanie energią i zasobami to 
najważniejszy filar takiej strategii;

Or. de
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Poprawka 62
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że siła przemysłu w Europie 
w przyszłości zależy od realizacji strategii 
odrodzenia przemysłu na rzecz 
zrównoważonej Europy (RISE), zgodnie z 
którą dąży się do wprowadzania innowacji 
technologicznych, biznesowych i 
społecznych w celu rozpoczęcia trzeciej 
rewolucji przemysłowej obejmującej 
ofensywę modernizacyjną ukierunkowaną 
na niskoemisyjność; jest zdania, że 
strategia RISE spowoduje powstanie 
nowych rynków, modeli biznesowych oraz 
kreatywnych przedsiębiorców, nowych 
miejsc pracy i godnej pracy i przyczyni się 
do odnowienia przemysłu, zwiększenia 
dynamiki gospodarczej, zaufania i 
konkurencyjności; uważa, że efektywne 
gospodarowanie energią i zasobami to 
najważniejszy filar takiej strategii;

2. podkreśla, że siła przemysłu w Europie 
w przyszłości zależy od realizacji strategii 
odrodzenia przemysłu na rzecz 
zrównoważonej Europy (RISE), zgodnie z 
którą dąży się do wprowadzania innowacji 
technologicznych, biznesowych i 
społecznych w celu rozpoczęcia trzeciej 
rewolucji przemysłowej obejmującej 
ofensywę modernizacyjną ukierunkowaną 
na niskoemisyjność; jest zdania, że 
strategia RISE spowoduje powstanie 
nowych rynków, modeli biznesowych oraz 
kreatywnych przedsiębiorców, nowych 
miejsc pracy i godnej pracy i przyczyni się 
do odnowienia przemysłu, zwiększenia 
dynamiki gospodarczej, zaufania i 
konkurencyjności; uważa, że efektywne 
gospodarowanie energią i zasobami to 
najważniejszy filar takiej strategii; 
zauważa, że ogromne znaczenie ma 
również solidna, zorientowana na 
przyszłość infrastruktura dla transportu, 
produkcji energii i dystrybucji, a także 
telekomunikacji;

Or. en

Poprawka 63
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że siła przemysłu w Europie 
w przyszłości zależy od realizacji strategii 

2. podkreśla, że siła przemysłu w Europie 
w przyszłości zależy od realizacji strategii 
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odrodzenia przemysłu na rzecz 
zrównoważonej Europy (RISE), zgodnie z 
którą dąży się do wprowadzania innowacji 
technologicznych, biznesowych i 
społecznych w celu rozpoczęcia trzeciej 
rewolucji przemysłowej obejmującej 
ofensywę modernizacyjną ukierunkowaną 
na niskoemisyjność; jest zdania, że 
strategia RISE spowoduje powstanie 
nowych rynków, modeli biznesowych oraz 
kreatywnych przedsiębiorców, nowych 
miejsc pracy i godnej pracy i przyczyni się 
do odnowienia przemysłu, zwiększenia 
dynamiki gospodarczej, zaufania i 
konkurencyjności; uważa, że efektywne 
gospodarowanie energią i zasobami to 
najważniejszy filar takiej strategii;

odrodzenia przemysłu na rzecz 
zrównoważonej Europy (RISE), zgodnie z 
którą dąży się do wprowadzania innowacji 
technologicznych, biznesowych 
i społecznych w celu rozpoczęcia trzeciej 
rewolucji przemysłowej obejmującej 
ofensywę modernizacyjną ukierunkowaną 
na niskoemisyjność; jest zdania, że 
strategia RISE spowoduje powstanie 
nowych rynków, modeli biznesowych oraz 
kreatywnych przedsiębiorców, nowych
miejsc pracy i godnej pracy i przyczyni się 
do odnowienia przemysłu, zwiększenia 
dynamiki gospodarczej, zaufania 
i konkurencyjności; uważa, że efektywne 
gospodarowanie energią i zasobami 
naturalnymi, ludzkimi i finansowymi to 
najważniejszy filar takiej strategii;

Or. fr

Poprawka 64
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że siła przemysłu w Europie 
w przyszłości zależy od realizacji strategii 
odrodzenia przemysłu na rzecz 
zrównoważonej Europy (RISE), zgodnie z 
którą dąży się do wprowadzania innowacji 
technologicznych, biznesowych i 
społecznych w celu rozpoczęcia trzeciej 
rewolucji przemysłowej obejmującej 
ofensywę modernizacyjną ukierunkowaną 
na niskoemisyjność; jest zdania, że 
strategia RISE spowoduje powstanie 
nowych rynków, modeli biznesowych oraz 
kreatywnych przedsiębiorców, nowych 
miejsc pracy i godnej pracy i przyczyni się 
do odnowienia przemysłu, zwiększenia 
dynamiki gospodarczej, zaufania i 
konkurencyjności; uważa, że efektywne 

2. podkreśla, że siła przemysłu w Europie 
w przyszłości zależy od realizacji strategii 
odrodzenia przemysłu na rzecz 
zrównoważonej Europy (RISE), zgodnie z 
którą dąży się do wprowadzania innowacji 
technologicznych, biznesowych i 
społecznych w celu rozpoczęcia trzeciej 
rewolucji przemysłowej obejmującej 
ofensywę modernizacyjną ukierunkowaną 
na niskoemisyjność; jest zdania, że 
strategia RISE spowoduje powstanie 
nowych rynków, modeli biznesowych oraz 
kreatywnych przedsiębiorców, nowych 
miejsc pracy i godnej pracy i przyczyni się 
do odnowienia przemysłu, zwiększenia 
dynamiki gospodarczej, zaufania i 
konkurencyjności; uważa, że innowacje i 
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gospodarowanie energią i zasobami to 
najważniejszy filar takiej strategii;

efektywne gospodarowanie energią i 
zasobami to najważniejsze filary takiej 
strategii;

Or. es

Poprawka 65
Robert Goebbels

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. stwierdza, że udział europejskiego 
przemysłu we wspólnym europejskim PKB 
zmniejszył się w ciągu 15 lat z 20% do 
15%;

Or. fr

Poprawka 66
Robert Goebbels

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. stwierdza, że europejskie hutnictwo 
wykorzystuje 50% swoich możliwości 
produkcyjnych oraz że wielkość produkcji 
stali w Europie zmniejszyła się od 2008 r. 
o 25%;

Or. fr

Poprawka 67
Robert Goebbels

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2c. stwierdza, że europejski sektor 
motoryzacyjny, który w 2007 r. 
produkował 16 mln samochodów, 
w 2013 r. nie będzie w stanie 
wyprodukować nawet 12 mln pojazdów;

Or. fr

Poprawka 68
Robert Goebbels

Projekt rezolucji
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2d. uważa, że od początku kryzysu 
ok. 5,5 tys. europejskich przedsiębiorstw 
przemysłowych przeszło 
„restrukturyzację”, w wyniku której 
zlikwidowano ok. 2,7 mln miejsc pracy;

Or. fr

Poprawka 69
Robert Goebbels

Projekt rezolucji
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2e. stwierdza, że konkurencyjność sektora 
przemysłowego w Europie osłabiana jest 
przez zbyt wysokie ceny energii oraz że 
według Komisji cena energii elektrycznej 
dla przemysłu jest o ok. 21% wyższa niż w 
USA i o 197% wyższa niż w Chinach;

Or. fr
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Poprawka 70
Robert Goebbels

Projekt rezolucji
Ustęp 2 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2f. stwierdza, że od 2005 r. do 2012 r. cena 
gazu ziemnego w USA spadła – według 
przewodniczącego Barroso – o 66%, a w 
Unii Europejskiej wzrosła o 35%;

Or. fr

Poprawka 71
Robert Goebbels

Projekt rezolucji
Ustęp 2 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2g. stwierdza, że Unia Europejska 
pozostała właściwie sama ze swoim 
systemem kwot emisyjnych oraz że – nie 
licząc państw należących do UE –
zmniejszyła się liczba krajów, które 
kontynuują przystępowanie do protokołu z 
Kioto, a sześć krajów nie stanowi nawet 
15% światowej emisji CO2, z włączeniem 
Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 72
Robert Goebbels

Projekt rezolucji
Ustęp 2 h (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2h. stwierdza, że opłaty środowiskowe 
ciążące na przemyśle europejskim 
prowadzą coraz częściej do sytuacji, w 
której europejskie przedsiębiorstwa 
przemysłowe inwestują poza Unią 
Europejską;

Or. fr

Poprawka 73
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że strategia RISE musi być 
osadzona w gospodarce ekologicznej i 
społecznej gospodarce rynkowej zgodnie z 
zasadami uczciwej konkurencji, z 
uwzględnieniem internalizacji efektów 
zewnętrznych i Ordnungspolitik, w której 
bierze się pod uwagę aspekty 
środowiskowe; uważa, że w ramach 
dbania o przyszłą konkurencyjność 
Europy w przemyśle należy się kierować 
wizją zrównoważonego rozwoju;

3. uważa, że strategia RISE musi być 
osadzona w gospodarce ekologicznej i 
społecznej gospodarce rynkowej zgodnie z 
zasadami uczciwej konkurencji, z 
uwzględnieniem internalizacji efektów 
zewnętrznych i Ordnungspolitik, w której 
bierze się pod uwagę aspekty 
środowiskowe;

Or. de

Poprawka 74
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że strategia RISE musi być 
osadzona w gospodarce ekologicznej i 

3. uważa, że strategia RISE musi być 
opracowana zgodnie z zasadami 
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społecznej gospodarce rynkowej zgodnie z 
zasadami uczciwej konkurencji, z 
uwzględnieniem internalizacji efektów 
zewnętrznych i Ordnungspolitik, w której 
bierze się pod uwagę aspekty 
środowiskowe; uważa, że w ramach dbania 
o przyszłą konkurencyjność Europy w 
przemyśle należy się kierować wizją
zrównoważonego rozwoju;

przedsiębiorczości, uczciwej konkurencji, 
gospodarki rynkowej i dbania o
środowisko; uważa, że w ramach dbania o 
przyszłą konkurencyjność Europy w 
przemyśle należy wziąć również pod 
uwagę wizję zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 75
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że strategia RISE musi być 
osadzona w gospodarce ekologicznej i 
społecznej gospodarce rynkowej zgodnie z 
zasadami uczciwej konkurencji, z 
uwzględnieniem internalizacji efektów 
zewnętrznych i Ordnungspolitik, w której 
bierze się pod uwagę aspekty 
środowiskowe; uważa, że w ramach dbania 
o przyszłą konkurencyjność Europy 
w przemyśle należy się kierować wizją 
zrównoważonego rozwoju;

3. uważa, że strategia RISE musi być 
osadzona w gospodarce ekologicznej i 
społecznej gospodarce rynkowej 
spełniającej kryteria uczciwej konkurencji 
i stawiającej sobie za cel wyważoną, 
konkurencyjną oraz ekologiczną politykę; 
uważa, że w ramach dbania o przyszłą 
konkurencyjność Europy w przemyśle 
należy się kierować wizją innowacyjności i 
zrównoważonego rozwoju;

Or. de

Poprawka 76
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że strategia RISE musi być 
osadzona w gospodarce ekologicznej i 

3. uważa, że strategia RISE musi być 
osadzona w gospodarce ekologicznej, 
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społecznej gospodarce rynkowej zgodnie z 
zasadami uczciwej konkurencji, z 
uwzględnieniem internalizacji efektów 
zewnętrznych i Ordnungspolitik, w której
bierze się pod uwagę aspekty 
środowiskowe; uważa, że w ramach dbania 
o przyszłą konkurencyjność Europy w 
przemyśle należy się kierować wizją 
zrównoważonego rozwoju;

obiegowej i społecznej gospodarce 
rynkowej zgodnie z zasadami uczciwej 
konkurencji, z uwzględnieniem 
internalizacji efektów zewnętrznych i 
polityk finansowych, w których należycie
bierze się pod uwagę aspekty 
środowiskowe; uważa, że w ramach dbania 
o przyszłą konkurencyjność Europy w 
przemyśle należy się kierować wizją, która 
jest spójna z działaniami politycznymi 
Europy w zakresie zdrowego trybu życia, 
lepszych warunków pracy i środowiska, w 
tym jakości wody i powietrza, gleby, 
różnorodności biologicznej i 
przystosowania do zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 77
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że strategia RISE musi być 
osadzona w gospodarce ekologicznej i 
społecznej gospodarce rynkowej zgodnie z 
zasadami uczciwej konkurencji, z 
uwzględnieniem internalizacji efektów 
zewnętrznych i Ordnungspolitik, w której 
bierze się pod uwagę aspekty 
środowiskowe; uważa, że w ramach dbania 
o przyszłą konkurencyjność Europy w 
przemyśle należy się kierować wizją 
zrównoważonego rozwoju;

3. uważa, że strategia RISE musi być 
osadzona w gospodarce rynkowej zgodnie 
z zasadami uczciwej konkurencji, z 
uwzględnieniem internalizacji efektów 
zewnętrznych i Ordnungspolitik, w której 
bierze się pod uwagę aspekty 
środowiskowe; uważa, że w ramach dbania 
o przyszłą politykę przemysłową Europy 
należy się kierować wizją innowacyjności 
i konkurencyjności, aby zachować 
i rozwinąć środki produkcyjne oraz wiedzę 
fachową;

Or. fr

Poprawka 78
Jean-Pierre Audy
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że strategia RISE musi być 
osadzona w gospodarce ekologicznej i 
społecznej gospodarce rynkowej zgodnie z 
zasadami uczciwej konkurencji, z 
uwzględnieniem internalizacji efektów 
zewnętrznych i Ordnungspolitik, w której 
bierze się pod uwagę aspekty 
środowiskowe; uważa, że w ramach dbania 
o przyszłą konkurencyjność Europy w 
przemyśle należy się kierować wizją 
zrównoważonego rozwoju;

3. uważa, że ta strategia przemysłowa musi 
być osadzona w ekologicznej i społecznej 
gospodarce rynkowej zgodnie z zasadami 
uczciwej konkurencji i Ordnungspolitik, w 
której bierze się pod uwagę aspekty 
społeczne i środowiskowe; uważa, że w 
ramach dbania o przyszłą konkurencyjność 
w przemyśle Unii Europejskiej należy się 
kierować wizją zrównoważonego rozwoju;

Or. fr

Poprawka 79
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że strategia RISE musi być 
osadzona w gospodarce ekologicznej i 
społecznej gospodarce rynkowej zgodnie z 
zasadami uczciwej konkurencji, z 
uwzględnieniem internalizacji efektów 
zewnętrznych i Ordnungspolitik, w której 
bierze się pod uwagę aspekty 
środowiskowe; uważa, że w ramach dbania 
o przyszłą konkurencyjność Europy 
w przemyśle należy się kierować wizją 
zrównoważonego rozwoju;

3. uważa, że działania te muszą być 
osadzone w gospodarce ekologicznej i 
społecznej gospodarce rynkowej zgodnie z 
zasadami uczciwej konkurencji, z 
uwzględnieniem internalizacji efektów 
zewnętrznych i Ordnungspolitik, w której 
bierze się pod uwagę aspekty 
środowiskowe; uważa, że w ramach dbania 
o przyszłą konkurencyjność Europy 
w przemyśle należy się kierować wizją 
zrównoważonego rozwoju;

Or. sl

Poprawka 80
Gaston Franco
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że strategia RISE musi być 
osadzona w gospodarce ekologicznej i 
społecznej gospodarce rynkowej zgodnie z 
zasadami uczciwej konkurencji, z 
uwzględnieniem internalizacji efektów 
zewnętrznych i Ordnungspolitik, w której 
bierze się pod uwagę aspekty 
środowiskowe; uważa, że w ramach dbania 
o przyszłą konkurencyjność Europy w 
przemyśle należy się kierować wizją 
zrównoważonego rozwoju;

3. uważa, że strategia RISE musi być 
osadzona w gospodarce ekologicznej 
i społecznej gospodarce rynkowej zgodnie 
z zasadami uczciwej konkurencji poprzez 
stosowanie zasady wzajemności w 
odniesieniu do norm i procedur 
wzajemnego uznawania, z 
uwzględnieniem internalizacji efektów 
zewnętrznych i Ordnungspolitik, w której 
bierze się pod uwagę aspekty 
środowiskowe; uważa, że w ramach dbania 
o przyszłą konkurencyjność Europy w 
przemyśle należy się kierować wizją 
wzrostu gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

Or. fr

Poprawka 81
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że strategia RISE musi być 
osadzona w gospodarce ekologicznej i 
społecznej gospodarce rynkowej zgodnie z 
zasadami uczciwej konkurencji, z 
uwzględnieniem internalizacji efektów 
zewnętrznych i Ordnungspolitik, w której 
bierze się pod uwagę aspekty 
środowiskowe; uważa, że w ramach dbania 
o przyszłą konkurencyjność Europy w 
przemyśle należy się kierować wizją 
zrównoważonego rozwoju;

3. uważa, że strategia RISE musi być 
osadzona w gospodarce ekologicznej i 
społecznej gospodarce rynkowej zgodnie z 
zasadami uczciwej konkurencji, z 
uwzględnieniem internalizacji efektów 
zewnętrznych i Ordnungspolitik, w której 
bierze się pod uwagę aspekty 
środowiskowe; uważa, że w ramach dbania 
o przyszłą konkurencyjność Europy w 
przemyśle należy się kierować wizją 
zrównoważonego rozwoju, europejskiego 
modelu społecznego, wartości społecznych
i infrastruktury instytucjonalnej, 
zapewniając jednocześnie odpowiednie 
warunki do rozwoju działalności 
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gospodarczych o wysokiej wartości 
dodanej;

Or. en

Poprawka 82
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że strategia RISE musi być 
osadzona w gospodarce ekologicznej i 
społecznej gospodarce rynkowej zgodnie z 
zasadami uczciwej konkurencji, z 
uwzględnieniem internalizacji efektów 
zewnętrznych i Ordnungspolitik, w której 
bierze się pod uwagę aspekty 
środowiskowe; uważa, że w ramach dbania 
o przyszłą konkurencyjność Europy w 
przemyśle należy się kierować wizją 
zrównoważonego rozwoju;

3. uważa, że strategia RISE musi być 
osadzona w gospodarce ekologicznej i 
społecznej gospodarce rynkowej zgodnie z 
zasadami uczciwej konkurencji, z 
uwzględnieniem internalizacji efektów 
zewnętrznych i Ordnungspolitik, w której 
bierze się pod uwagę aspekty 
środowiskowe; uważa, że w ramach dbania 
o przyszłą konkurencyjność Europy w 
przemyśle należy się kierować 
jednocześnie wizją zrównoważonego 
rozwoju i wizją przejrzystości, w tym w 
odniesieniu do łańcuchów dostaw;

Or. fr

Poprawka 83
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że strategia RISE musi być 
osadzona w gospodarce ekologicznej i 
społecznej gospodarce rynkowej zgodnie z 
zasadami uczciwej konkurencji, z 
uwzględnieniem internalizacji efektów 
zewnętrznych i Ordnungspolitik, w której 

3. uważa, że strategia RISE musi być 
osadzona w gospodarce ekologicznej i 
społecznej gospodarce rynkowej zgodnie z 
zasadami uczciwej konkurencji, z 
uwzględnieniem internalizacji efektów 
zewnętrznych i Ordnungspolitik, w której 
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bierze się pod uwagę aspekty 
środowiskowe; uważa, że w ramach dbania 
o przyszłą konkurencyjność Europy w 
przemyśle należy się kierować wizją 
zrównoważonego rozwoju;

bierze się pod uwagę aspekty 
środowiskowe; uważa, że w ramach dbania 
o przyszłą konkurencyjność Europy w 
przemyśle należy się kierować wizją 
zrównoważonego rozwoju; zwraca uwagę 
na kluczową rolę przemysłu i 
przedsiębiorstw w promowaniu 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 84
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że strategia RISE musi być 
osadzona w gospodarce ekologicznej i 
społecznej gospodarce rynkowej zgodnie z 
zasadami uczciwej konkurencji, z 
uwzględnieniem internalizacji efektów 
zewnętrznych i Ordnungspolitik, w której 
bierze się pod uwagę aspekty 
środowiskowe; uważa, że w ramach dbania 
o przyszłą konkurencyjność Europy w 
przemyśle należy się kierować wizją 
zrównoważonego rozwoju;

3. uważa, że strategia RISE musi być 
osadzona w gospodarce ekologicznej i 
społecznej gospodarce rynkowej zgodnie z 
zasadami uczciwej konkurencji, z 
uwzględnieniem internalizacji efektów 
zewnętrznych i Ordnungspolitik, w której 
bierze się pod uwagę aspekty 
środowiskowe; uważa, że w ramach dbania 
o przyszłą konkurencyjność Europy w 
przemyśle należy się kierować wizją 
zrównoważonego rozwoju i przejrzystości, 
z uwzględnieniem łańcuchów dostaw w 
poszczególnych sektorach;

Or. en

Poprawka 85
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE 4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE 
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wymaga długoterminowych ram opartych 
na jasnych celach, wskaźnikach i cyklu 
życia oraz podejścia zakładającego 
obiegowość gospodarki, która powoduje, 
że inwestycje przekształcają się w 
kreatywność, umiejętności, innowacje, 
zrównoważone technologie, a także 
promuje modernizację bazy przemysłowej 
Europy poprzez politykę uwzględniającą 
łańcuch wartości, która obejmuje także 
podstawowe rodzaje przemysłu;

wymaga krótkoterminowego planu 
działania na rzecz zachowania środków 
produkcyjnych i wiedzy fachowej w celu 
stawienia czoła pilnym wyzwaniom 
(nadwyżce produkcji, restrukturyzacjom, 
nieuczciwej konkurencji) w niektórych 
sektorach oraz długoterminowych ram 
opartych na jasnych celach, wskaźnikach i 
cyklu życia oraz podejścia zakładającego 
obiegowość gospodarki, która powoduje, 
że inwestycje przekształcają się w 
kreatywność, umiejętności, innowacje, 
zrównoważone technologie, a także 
promuje modernizację bazy przemysłowej 
Europy poprzez politykę uwzględniającą 
łańcuch wartości, która sprzyja utrzymaniu 
łańcucha produkcyjnego w Europie, 
obejmując także podstawowe rodzaje 
przemysłu;

Or. fr

Poprawka 86
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE 
wymaga długoterminowych ram opartych 
na jasnych celach, wskaźnikach i cyklu 
życia oraz podejścia zakładającego 
obiegowość gospodarki, która powoduje, 
że inwestycje przekształcają się w 
kreatywność, umiejętności, innowacje, 
zrównoważone technologie, a także 
promuje modernizację bazy przemysłowej 
Europy poprzez politykę uwzględniającą 
łańcuch wartości, która obejmuje także 
podstawowe rodzaje przemysłu;

4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE 
wymaga długoterminowych ram opartych 
na jasnych celach i cyklu życia oraz 
podejścia zakładającego obiegowość 
gospodarki, która powoduje, że inwestycje 
przekształcają się w kreatywność, 
umiejętności, innowacje, zrównoważone 
technologie, a także promuje modernizację 
bazy przemysłowej Europy poprzez 
politykę uwzględniającą łańcuch wartości, 
która obejmuje przedsiębiorstwa 
wszelkiego rodzaju, od małych, przez 
średnie, aż po wielkie koncerny. Taka 
modernizacja opiera się zarówno na 
przemysłach kluczowych, jak i na nowych 
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gałęziach przemysłu;

Or. de

Poprawka 87
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE
wymaga długoterminowych ram opartych 
na jasnych celach, wskaźnikach i cyklu 
życia oraz podejścia zakładającego 
obiegowość gospodarki, która powoduje, 
że inwestycje przekształcają się w 
kreatywność, umiejętności, innowacje, 
zrównoważone technologie, a także 
promuje modernizację bazy przemysłowej 
Europy poprzez politykę uwzględniającą 
łańcuch wartości, która obejmuje także 
podstawowe rodzaje przemysłu;

4. podkreśla, że wdrożenie tych działań
wymaga długoterminowych, 
sformułowanych w prosty sposób i 
solidnych ram opartych na jasnych celach, 
wskaźnikach i cyklu życia oraz podejścia 
zakładającego obiegowość gospodarki, 
która powoduje, że inwestycje 
przekształcają się w kreatywność, 
umiejętności, innowacje, zrównoważone 
technologie, a także promuje modernizację 
bazy przemysłowej Europy poprzez 
politykę uwzględniającą łańcuch wartości, 
która obejmuje także podstawowe rodzaje 
przemysłu; ramy te muszą być 
ukierunkowane na wzrost zgodnie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju, nie 
zaś na tworzenie biurokracji;

Or. sl

Poprawka 88
Holger Krahmer

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE 
wymaga długoterminowych ram opartych 
na jasnych celach, wskaźnikach i cyklu 
życia oraz podejścia zakładającego 

4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE 
wymaga długoterminowych ram opartych 
na jasnych i stabilnych celach w oparciu o 
uzasadniony naukowo system 
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obiegowość gospodarki, która powoduje,
że inwestycje przekształcają się w 
kreatywność, umiejętności, innowacje, 
zrównoważone technologie, a także 
promuje modernizację bazy przemysłowej 
Europy poprzez politykę uwzględniającą 
łańcuch wartości, która obejmuje także 
podstawowe rodzaje przemysłu;

wskaźników, ram, które powodują, że 
inwestycje przekształcają się w 
kreatywność, umiejętności, innowacje, 
zrównoważone technologie, a także 
promuje modernizację bazy przemysłowej 
Europy poprzez politykę uwzględniającą 
łańcuch wartości, która obejmuje także 
podstawowe rodzaje przemysłu;

Or. de

Poprawka 89
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE 
wymaga długoterminowych ram opartych 
na jasnych celach, wskaźnikach i cyklu 
życia oraz podejścia zakładającego 
obiegowość gospodarki, która powoduje, 
że inwestycje przekształcają się w 
kreatywność, umiejętności, innowacje, 
zrównoważone technologie, a także 
promuje modernizację bazy przemysłowej 
Europy poprzez politykę uwzględniającą 
łańcuch wartości, która obejmuje także
podstawowe rodzaje przemysłu;

4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE 
wymaga długoterminowych ram opartych 
na jasnym podejściu umożliwiającym 
przekształcanie inwestycji w kreatywność, 
umiejętności, innowacje, zrównoważone 
technologie, a także promuje modernizację 
bazy przemysłowej Europy poprzez 
politykę uwzględniającą łańcuch wartości, 
w której zwraca się również należytą 
uwagę na podstawowe rodzaje przemysłu;

Or. en

Poprawka 90
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE 
wymaga długoterminowych ram opartych 

4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE 
wymaga planu działania i terminów 
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na jasnych celach, wskaźnikach i cyklu 
życia oraz podejścia zakładającego 
obiegowość gospodarki, która powoduje, 
że inwestycje przekształcają się w 
kreatywność, umiejętności, innowacje, 
zrównoważone technologie, a także 
promuje modernizację bazy przemysłowej 
Europy poprzez politykę uwzględniającą 
łańcuch wartości, która obejmuje także 
podstawowe rodzaje przemysłu;

opartych na jasnych celach, wskaźnikach i 
cyklu życia oraz podejścia zakładającego 
obiegowość gospodarki, która powoduje, 
że inwestycje przekształcają się w 
kreatywność, umiejętności, innowacje, 
zrównoważone technologie, a także 
promuje modernizację bazy przemysłowej 
Europy poprzez politykę uwzględniającą 
łańcuch wartości, która obejmuje także 
podstawowe rodzaje przemysłu;

Or. es

Poprawka 91
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE
wymaga długoterminowych ram opartych 
na jasnych celach, wskaźnikach i cyklu 
życia oraz podejścia zakładającego 
obiegowość gospodarki, która powoduje, 
że inwestycje przekształcają się w 
kreatywność, umiejętności, innowacje, 
zrównoważone technologie, a także 
promuje modernizację bazy przemysłowej 
Europy poprzez politykę uwzględniającą 
łańcuch wartości, która obejmuje także 
podstawowe rodzaje przemysłu;

4. podkreśla, że wdrożenie tej strategii 
przemysłowej wymaga długoterminowych 
ram opartych na jasnych celach, 
wskaźnikach i cyklu życia oraz podejścia 
zakładającego gospodarkę, która 
powoduje, że inwestycje przekształcają się 
w kreatywność, umiejętności, innowacje, 
zrównoważone technologie, a także 
promuje modernizację bazy przemysłowej 
Europy poprzez politykę uwzględniającą 
łańcuch wartości, która obejmuje także 
podstawowe rodzaje przemysłu;

Or. fr

Poprawka 92
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE 
wymaga długoterminowych ram opartych 
na jasnych celach, wskaźnikach i cyklu 
życia oraz podejścia zakładającego 
obiegowość gospodarki, która powoduje, 
że inwestycje przekształcają się w 
kreatywność, umiejętności, innowacje, 
zrównoważone technologie, a także 
promuje modernizację bazy przemysłowej 
Europy poprzez politykę uwzględniającą 
łańcuch wartości, która obejmuje także 
podstawowe rodzaje przemysłu;

4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE 
wymaga długoterminowych ram opartych 
na jasnych celach, wskaźnikach i cyklu 
życia oraz podejścia zakładającego 
obiegowość gospodarki, która powoduje, 
że inwestycje przekształcają się w 
kreatywność, umiejętności, innowacje, 
zrównoważone technologie, a także 
promuje modernizację bazy przemysłowej 
Europy poprzez politykę uwzględniającą 
łańcuch wartości, która obejmuje także 
podstawowe rodzaje przemysłu; uważa za 
konieczne wzmocnienie europejskiej bazy 
wiedzy, ograniczenie fragmentaryzacji 
poprzez promocję doskonałości w zakresie 
nauki i edukacji, stworzenie warunków 
umożliwiających przekształcanie dobrych 
pomysłów w produkty wymienne, 
zwiększenie dostępu innowacyjnych 
przedsiębiorstw do finansowania, tworząc 
warunki sprzyjające innowacji i znosząc 
nierówności społeczne i geograficzne 
poprzez rozpowszechnianie korzyści 
płynących z innowacji w obrębie całej 
przestrzeni europejskiej;

Or. pt

Poprawka 93
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE 
wymaga długoterminowych ram opartych 
na jasnych celach, wskaźnikach i cyklu 
życia oraz podejścia zakładającego 
obiegowość gospodarki, która powoduje, 
że inwestycje przekształcają się w 
kreatywność, umiejętności, innowacje, 

4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE 
wymaga długoterminowych ram opartych 
na jasnych celach, wskaźnikach i cyklu 
życia oraz podejścia zakładającego 
obiegowość gospodarki, która powoduje, 
że inwestycje przekształcają się w 
kreatywność, umiejętności, innowacje, 
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zrównoważone technologie, a także 
promuje modernizację bazy przemysłowej 
Europy poprzez politykę uwzględniającą 
łańcuch wartości, która obejmuje także 
podstawowe rodzaje przemysłu;

zrównoważone technologie, a także 
promuje modernizację bazy przemysłowej 
Europy poprzez politykę uwzględniającą 
łańcuch wartości, która obejmuje także 
MŚP oraz mikroprzedsiębiorstwa 
działające w sektorze rzemiosła w 
charakterze podwykonawców;

Or. fr

Poprawka 94
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE 
wymaga długoterminowych ram opartych 
na jasnych celach, wskaźnikach i cyklu 
życia oraz podejścia zakładającego 
obiegowość gospodarki, która powoduje, 
że inwestycje przekształcają się w 
kreatywność, umiejętności, innowacje, 
zrównoważone technologie, a także 
promuje modernizację bazy przemysłowej 
Europy poprzez politykę uwzględniającą 
łańcuch wartości, która obejmuje także 
podstawowe rodzaje przemysłu;

4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE 
wymaga stabilnych i pewnych
długoterminowych ram opartych na 
jasnych celach, wskaźnikach i cyklu życia 
oraz podejścia zakładającego obiegowość 
gospodarki, która powoduje, że inwestycje 
przekształcają się w kreatywność, 
umiejętności, innowacje, zrównoważone 
technologie, a także promuje modernizację 
bazy przemysłowej Europy poprzez 
politykę uwzględniającą łańcuch wartości, 
która obejmuje także podstawowe rodzaje 
przemysłu i zachęca do prowadzenia 
inwestycji;

Or. en

Poprawka 95
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE 4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE 
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wymaga długoterminowych ram opartych 
na jasnych celach, wskaźnikach i cyklu 
życia oraz podejścia zakładającego 
obiegowość gospodarki, która powoduje, 
że inwestycje przekształcają się w 
kreatywność, umiejętności, innowacje, 
zrównoważone technologie, a także 
promuje modernizację bazy przemysłowej 
Europy poprzez politykę uwzględniającą 
łańcuch wartości, która obejmuje także 
podstawowe rodzaje przemysłu;

wymaga długoterminowych ram opartych 
na jasnych celach, wskaźnikach i cyklu 
życia oraz podejścia zakładającego 
obiegowość gospodarki, która powoduje, 
że inwestycje przekształcają się w 
kreatywność, umiejętności, innowacje, 
zrównoważone technologie, a także 
promuje modernizację, zrównoważony 
rozwój i konkurencyjność bazy 
przemysłowej Europy poprzez politykę 
uwzględniającą łańcuch wartości, która 
obejmuje także podstawowe rodzaje 
przemysłu;

Or. ro

Poprawka 96
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE 
wymaga długoterminowych ram opartych 
na jasnych celach, wskaźnikach i cyklu 
życia oraz podejścia zakładającego 
obiegowość gospodarki, która powoduje, 
że inwestycje przekształcają się w 
kreatywność, umiejętności, innowacje, 
zrównoważone technologie, a także 
promuje modernizację bazy przemysłowej 
Europy poprzez politykę uwzględniającą 
łańcuch wartości, która obejmuje także 
podstawowe rodzaje przemysłu;

4. podkreśla, że wdrożenie strategii RISE 
wymaga długoterminowych ram opartych 
na jasnych celach, wskaźnikach i cyklu 
życia oraz podejścia zakładającego 
obiegowość gospodarki, która powoduje, 
że inwestycje przekształcają się w 
kreatywność, umiejętności, innowacje, 
nowe technologie, a także promuje 
modernizację bazy przemysłowej Europy 
poprzez politykę uwzględniającą łańcuch 
wartości, która obejmuje także 
podstawowe rodzaje przemysłu;

Or. de

Poprawka 97
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. uważa, że w celu opracowania własnej 
polityki przemysłowej Unia Europejska 
musi dokonać wyborów politycznych i 
skupić swoje wysiłki na sektorach 
strategicznych, które przynoszą 
rozwiązania problemów społecznych, przy 
jednoczesnym opieraniu się na 
europejskiej wiedzy fachowej; zachęca 
tym samym Komisję Europejską do 
opracowania strategicznego programu na 
rzecz europejskiego przemysłu w sektorze 
nauk o życiu, o czym jest mowa w 
komunikacie COM(2012)0582 final;

Or. fr

Poprawka 98
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. jest zdania, że dla rozwoju polityki 
przemysłowej UE musi podejmować 
decyzje polityczne i koncentrować się na 
obszarach strategicznych 
odpowiadających wyzwaniom społecznym;

Or. es

Poprawka 99
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa, że w ramach polityki 
przemysłowej należy poruszyć kwestię 
poważnych wyzwań społecznych 
uwzględnionych w strategii „Europa 2020” 
i należy tę politykę efektywnie zintegrować 
z procesem europejskiego semestru;

5. zauważa, że w ramach polityki 
przemysłowej należy poruszyć kwestię 
poważnych wyzwań społecznych 
uwzględnionych w strategii „Europa 2020” 
i podjąć działania mające na celu 
realizację przyszłych celów związanych z 
energią, zasobami i klimatem, i należy tę 
politykę efektywnie zintegrować z 
procesem europejskiego semestru oraz 
krajowymi programami reform, aby 
promować inwestycje i tworzyć dobre 
miejsca pracy, zwłaszcza dla młodych 
ludzi;

Or. en

Poprawka 100
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa, że w ramach polityki 
przemysłowej należy poruszyć kwestię 
poważnych wyzwań społecznych 
uwzględnionych w strategii „Europa 2020” 
i należy tę politykę efektywnie zintegrować 
z procesem europejskiego semestru;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. fr

Poprawka 101
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa, że w ramach polityki 
przemysłowej należy poruszyć kwestię 
poważnych wyzwań społecznych 
uwzględnionych w strategii „Europa 2020” 
i należy tę politykę efektywnie zintegrować 
z procesem europejskiego semestru;

5. zauważa, że w ramach polityki 
przemysłowej należy poruszyć kwestię 
poważnych wyzwań społecznych i 
środowiskowych uwzględnionych w 
strategii „Europa 2020” i 7. programie 
działań w zakresie środowiska oraz należy 
tę politykę efektywnie zintegrować z 
procesem europejskiego semestru;

Or. fr

Poprawka 102
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa, że w ramach polityki 
przemysłowej należy poruszyć kwestię 
poważnych wyzwań społecznych 
uwzględnionych w strategii „Europa 2020” 
i należy tę politykę efektywnie zintegrować 
z procesem europejskiego semestru;

5. podkreśla, że polityka przemysłowa 
integruje wszystkie obszary polityki, które 
mają wpływ na przemysł; zauważa, że w 
ramach polityki przemysłowej należy 
poruszyć kwestię poważnych wyzwań 
społecznych uwzględnionych w strategii 
„Europa 2020” i należy tę politykę 
efektywnie zintegrować z procesem 
europejskiego semestru;

Or. nl

Poprawka 103
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa, że w ramach polityki 
przemysłowej należy poruszyć kwestię 
poważnych wyzwań społecznych 
uwzględnionych w strategii „Europa 2020” 

5. zauważa, że w ramach polityki 
przemysłowej należy poruszyć kwestię 
poważnych wyzwań społecznych 
uwzględnionych w strategii „Europa 2020” 
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i należy tę politykę efektywnie zintegrować 
z procesem europejskiego semestru;

i należy tę politykę efektywnie zintegrować 
z procesem europejskiego semestru, tak 
aby zapewnić niezbędne warunki ramowe 
do tworzenia miejsca pracy, w 
szczególności dla młodych ludzi;

Or. de

Poprawka 104
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa, że w ramach polityki 
przemysłowej należy poruszyć kwestię 
poważnych wyzwań społecznych 
uwzględnionych w strategii „Europa 2020” 
i należy tę politykę efektywnie zintegrować 
z procesem europejskiego semestru;

5. zauważa, że w ramach polityki 
przemysłowej należy poruszyć kwestię 
poważnych wyzwań społecznych 
uwzględnionych w strategii „Europa 2020” 
i należy tę politykę efektywnie zintegrować 
z procesem europejskiego semestru i 
krajowymi programami reform państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 105
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję do usprawnienia 
swojej komunikacji dotyczącej podjętych 
przez nią zobowiązań na rzecz polityki 
przemysłowej, aby odbudować zaufanie 
inwestorów, pracowników i obywateli do 
działań Unii Europejskiej;

Or. fr
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Poprawka 106
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że w strategii RISE należy 
przyjąć ambitne i realistyczne cele 
dotyczące przemysłu; zauważa, że 
osiągnięcie celu podstawowego na 
poziomie 20% wymagałoby tworzenia 400 
000 nowych miejsc pracy w przemyśle 
rocznie; proponuje, aby traktować cel na 
poziomie 20% jako wskazówkę powiązaną 
z celami UE 20-20-20;

6. jest zdania, że w strategii RISE należy 
przyjąć ambitne i realistyczne cele 
dotyczące przemysłu; zauważa, że 
osiągnięcie celu podstawowego, tj. 
zatrudnienia na poziomie minimum 20% 
wymagałoby tworzenia co najmniej 400 
000 nowych miejsc pracy w przemyśle 
rocznie; proponuje, aby celem inwestycji 
prywatnych, spółdzielczych, społecznych i 
państwowych w produkcję materialną 
było osiągnięcie w 2030 roku 30% pułapu 
zatrudnienia w przemyśle;

Or. pl

Poprawka 107
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że w strategii RISE należy 
przyjąć ambitne i realistyczne cele 
dotyczące przemysłu; zauważa, że 
osiągnięcie celu podstawowego na 
poziomie 20% wymagałoby tworzenia 400 
000 nowych miejsc pracy w przemyśle 
rocznie; proponuje, aby traktować cel na 
poziomie 20% jako wskazówkę powiązaną 
z celami UE 20-20-20;

6. jest zdania, że w strategii RISE należy 
przyjąć ambitne i realistyczne cele 
dotyczące przemysłu; zauważa, że 
osiągnięcie celu podstawowego na 
poziomie 20% wymagałoby tworzenia 400 
000 nowych miejsc pracy w przemyśle 
rocznie; przypomina, że cele UE 20-20-20
w obszarze energii i klimatu nie mogą stać 
w sprzeczności z 20-procentowym celem 
przemysłowym; oczekuje większej 
spójności wniosków z innych obszarów, 
takich jak polityka energetyczna, polityka 
ochrony środowiska czy polityka 
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klimatyczna, z 20-procentowym celem 
przemysłowym, w celu trwałego 
wzmocnienia przemysłu europejskiego;

Or. de

Poprawka 108
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że w strategii RISE należy 
przyjąć ambitne i realistyczne cele 
dotyczące przemysłu; zauważa, że 
osiągnięcie celu podstawowego na 
poziomie 20% wymagałoby tworzenia 400 
000 nowych miejsc pracy w przemyśle 
rocznie; proponuje, aby traktować cel na 
poziomie 20% jako wskazówkę powiązaną 
z celami UE 20-20-20;

6. jest zdania, że w strategii RISE należy 
przyjąć ambitne i realistyczne cele 
dotyczące przemysłu; zauważa, że 
osiągnięcie celu podstawowego na 
poziomie 20% wymagałoby tworzenia 400 
000 nowych miejsc pracy w przemyśle 
rocznie; proponuje, aby traktować cel na 
poziomie 20% jako wskazówkę;

Or. en

Poprawka 109
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że w strategii RISE należy 
przyjąć ambitne i realistyczne cele 
dotyczące przemysłu; zauważa, że 
osiągnięcie celu podstawowego na 
poziomie 20% wymagałoby tworzenia 
400 000 nowych miejsc pracy w przemyśle 
rocznie; proponuje, aby traktować cel na 
poziomie 20% jako wskazówkę powiązaną 
z celami UE 20-20-20;

6. jest zdania, że w działaniach tych należy 
przyjąć ambitne i realistyczne cele 
dotyczące przemysłu; zauważa, że 
osiągnięcie celu podstawowego na 
poziomie 20% wymagałoby tworzenia 
400 000 nowych miejsc pracy w przemyśle 
rocznie; proponuje, aby traktować cel na 
poziomie 20% jako wskazówkę powiązaną 
z celami UE 20-20-20;
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Or. sl

Poprawka 110
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że w strategii RISE należy 
przyjąć ambitne i realistyczne cele 
dotyczące przemysłu; zauważa, że 
osiągnięcie celu podstawowego na 
poziomie 20% wymagałoby tworzenia 400 
000 nowych miejsc pracy w przemyśle 
rocznie; proponuje, aby traktować cel na 
poziomie 20% jako wskazówkę powiązaną 
z celami UE 20-20-20;

6. jest zdania, że w tej strategii 
przemysłowej należy przyjąć ambitne i 
realistyczne cele dotyczące przemysłu; 
zauważa, że osiągnięcie celu 
podstawowego na poziomie 20% 
wymagałoby tworzenia 400 000 nowych 
miejsc pracy w przemyśle rocznie; 
proponuje, aby traktować cel na poziomie 
20% jako wskazówkę powiązaną z celami 
UE 20-20-20;

Or. fr

Poprawka 111
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa, że cel powinien uwzględniać 
nową rzeczywistość przemysłową, w tym 
integrację produkcji i usług (usługi 
produkcyjne), a także przejście na 
gospodarkę opartą na danych i produkcję 
zapewniającą wartość dodaną; w związku 
z tym wzywa Komisję do oceny i 
uzasadnienia swych prac w zakresie 
realizacji celów oraz do przeanalizowania 
klasyfikacji sektorów przemysłowych;

Or. en
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Poprawka 112
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. oczekuje, że w ramach strategii RISE 
uda się przyciągnąć produkcję z powrotem 
do UE, zwracając przy tym uwagę na 
zarządzanie łańcuchem dostaw i 
szczególne regionalne kultury produkcji;

7. oczekuje, że w ramach strategii RISE 
uda się odrodzić produkcję materialną UE, 
zwracając przy tym uwagę na zarządzanie 
lokalnymi łańcuchami zaopatrzenia i 
zbytu uwzględniając zarówno regionalną 
kulturę produkcji, jak i miejscowy popyt;

Or. pl

Poprawka 113
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. oczekuje, że w ramach strategii RISE
uda się przyciągnąć produkcję z powrotem 
do UE, zwracając przy tym uwagę na 
zarządzanie łańcuchem dostaw i 
szczególne regionalne kultury produkcji;

7. oczekuje, że w ramach działań na rzecz 
reindustrializacji Europy z myślą o 
promowaniu konkurencyjności 
i zrównoważonego rozwoju uda się 
przyciągnąć produkcję z powrotem do UE, 
zwracając przy tym uwagę na zarządzanie 
łańcuchem dostaw i szczególne regionalne 
kultury produkcji;

Or. sl

Poprawka 114
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. oczekuje, że w ramach strategii RISE 
uda się przyciągnąć produkcję z powrotem 
do UE, zwracając przy tym uwagę na 
zarządzanie łańcuchem dostaw i 
szczególne regionalne kultury produkcji;

7. oczekuje, że przy zastosowaniu 
odpowiednich środków w ramach strategii 
RISE uda się przyciągnąć produkcję z 
powrotem do UE, zwracając przy tym 
uwagę na zarządzanie łańcuchem dostaw i 
szczególne regionalne kultury produkcji;

Or. en

Poprawka 115
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. oczekuje, że w ramach strategii RISE
uda się przyciągnąć produkcję z powrotem 
do UE, zwracając przy tym uwagę na 
zarządzanie łańcuchem dostaw i 
szczególne regionalne kultury produkcji;

7. oczekuje, że w ramach tej strategii 
przemysłowej uda się przyciągnąć 
produkcję z powrotem do UE, zwracając 
przy tym uwagę na zarządzanie łańcuchem 
dostaw i szczególne regionalne kultury 
produkcji;

Or. fr

Poprawka 116
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. oczekuje, że w ramach strategii RISE 
uda się przyciągnąć produkcję z powrotem 
do UE, zwracając przy tym uwagę na 
zarządzanie łańcuchem dostaw i 
szczególne regionalne kultury produkcji;

7. oczekuje, że w ramach strategii RISE 
uda się przyciągnąć produkcję z powrotem 
do UE, zwracając przy tym uwagę na 
zarządzanie łańcuchem dostaw i 
szczególne regionalne kultury produkcji, 
sprzyjając jednocześnie rozwojowi 
ważnych wschodzących sektorów, np. 
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związanych z biogospodarką, w kierunku 
zrównoważonej gospodarki i 
zrównoważonego społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 117
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. ubolewa nad tym, że dominująca 
dotąd polityka makroekonomiczna UE nie 
zapewnia niezbędnego dostępu do 
kapitału i inwestycji w szczególności 
małym i średnim przedsiębiorstwom, 
pozostając przez to w sprzeczności z 
polityką przemysłową;

Or. de

Poprawka 118
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że realizacja strategii RISE 
powiedzie się tylko wtedy, gdy jej 
podstawę będą stanowić odpowiednie ramy 
makroekonomiczne i niezbędne zasoby 
budżetowe, które umożliwią wykorzystanie 
efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
prywatnych; oczekuje w tym kontekście 
opracowania europejskiej strategii 
zielonego wzrostu i ubolewa nad cięciami 
dotyczącymi działu 1A wieloletnich ram 
finansowych wprowadzonymi przez Radę;

8. podkreśla, że realizacja strategii RISE 
powiedzie się tylko wtedy, gdy jej 
podstawę będą stanowić odpowiednie ramy 
makroekonomiczne i niezbędne zasoby 
budżetowe, które umożliwią wykorzystanie 
efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
publicznych i prywatnych; oczekuje w tym 
kontekście opracowania europejskiej 
strategii zielonego wzrostu i ubolewa nad 
cięciami dotyczącymi działu 1A 
wieloletnich ram finansowych 
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wprowadzonymi przez Radę, zwłaszcza w 
odniesieniu do programów „Horyzont 
2020”, COSME i instrumentu „Łącząc 
Europę”; wzywa państwa członkowskie do 
znacznego zwiększenia możliwości 
finansowych tych programów;

Or. en

Poprawka 119
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że realizacja strategii RISE 
powiedzie się tylko wtedy, gdy jej 
podstawę będą stanowić odpowiednie ramy 
makroekonomiczne i niezbędne zasoby 
budżetowe, które umożliwią wykorzystanie 
efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
prywatnych; oczekuje w związku z tym 
opracowania zielonej strategii wzrostu dla 
Europy i ubolewa nad zmniejszeniem 
przez Radę środków w poddziale 1A 
wieloletnich ram finansowych;

8. podkreśla, że realizacja strategii RISE 
powiedzie się tylko wtedy, gdy jej 
podstawę będą stanowić odpowiednie ramy 
makroekonomiczne i niezbędne zasoby 
budżetowe, które umożliwią wykorzystanie 
efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
prywatnych; ubolewa w związku z tym nad 
zmniejszeniem przez Radę środków w 
poddziale 1A wieloletnich ram 
finansowych;

Or. de

Poprawka 120
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że realizacja strategii RISE
powiedzie się tylko wtedy, gdy jej 
podstawę będą stanowić odpowiednie ramy 
makroekonomiczne i niezbędne zasoby 
budżetowe, które umożliwią wykorzystanie 

8. podkreśla, że realizacja tej strategii 
przemysłowej powiedzie się tylko wtedy, 
gdy jej podstawę będą stanowić 
odpowiednie ramy makroekonomiczne i 
niezbędne zasoby budżetowe, które 
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efektu dźwigni w odniesieniu do 
inwestycji prywatnych; oczekuje w tym 
kontekście opracowania europejskiej 
strategii zielonego wzrostu i ubolewa nad 
cięciami dotyczącymi działu 1A 
wieloletnich ram finansowych 
wprowadzonymi przez Radę;

zachęcą do inwestycji prywatnych; 
oczekuje w tym kontekście opracowania 
europejskiej strategii zielonego wzrostu i 
ubolewa nad cięciami dotyczącymi działu 
1A wieloletnich ram finansowych 
wprowadzonymi przez Radę i 
zatwierdzonymi przez Radę Europejską;

Or. fr

Poprawka 121
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że realizacja strategii RISE 
powiedzie się tylko wtedy, gdy jej 
podstawę będą stanowić odpowiednie ramy 
makroekonomiczne i niezbędne zasoby 
budżetowe, które umożliwią wykorzystanie 
efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
prywatnych; oczekuje w tym kontekście 
opracowania europejskiej strategii 
zielonego wzrostu i ubolewa nad cięciami 
dotyczącymi działu 1A wieloletnich ram 
finansowych wprowadzonymi przez Radę;

8. podkreśla, że realizacja strategii RISE 
powiedzie się tylko wtedy, gdy jej 
podstawę będą stanowić jasne i 
przewidywalne ramy makroekonomiczne, 
które pozwoliłyby uniknąć stosowania 
nakładających się na siebie i sprzecznych 
ze sobą polityk, a także niezbędne zasoby 
budżetowe, które umożliwią wykorzystanie 
efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
prywatnych; oczekuje w tym kontekście 
opracowania europejskiej strategii 
zielonego wzrostu i ubolewa nad cięciami 
dotyczącymi działu 1A wieloletnich ram 
finansowych wprowadzonymi przez Radę;

Or. en

Poprawka 122
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że realizacja strategii RISE 8. podkreśla, że realizacja tych działań
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powiedzie się tylko wtedy, gdy jej 
podstawę będą stanowić odpowiednie ramy 
makroekonomiczne i niezbędne zasoby 
budżetowe, które umożliwią wykorzystanie 
efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
prywatnych; oczekuje w tym kontekście 
opracowania europejskiej strategii 
zielonego wzrostu i ubolewa nad cięciami 
dotyczącymi działu 1A wieloletnich ram 
finansowych wprowadzonymi przez Radę;

powiedzie się tylko wtedy, gdy jej 
podstawę będą stanowić odpowiednie ramy 
makroekonomiczne, niezbędne zasoby 
budżetowe, które umożliwią wykorzystanie 
efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
prywatnych, oraz działania wspomagające 
globalną konkurencyjność UE; oczekuje 
w tym kontekście opracowania 
europejskiej strategii zielonego wzrostu i 
ubolewa nad cięciami dotyczącymi działu 
1A wieloletnich ram finansowych 
wprowadzonymi przez Radę;

Or. sl

Poprawka 123
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że realizacja strategii RISE 
powiedzie się tylko wtedy, gdy jej 
podstawę będą stanowić odpowiednie ramy 
makroekonomiczne i niezbędne zasoby 
budżetowe, które umożliwią wykorzystanie 
efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
prywatnych; oczekuje w tym kontekście 
opracowania europejskiej strategii 
zielonego wzrostu i ubolewa nad cięciami 
dotyczącymi działu 1A wieloletnich ram 
finansowych wprowadzonymi przez Radę;

8. podkreśla, że realizacja strategii RISE 
powiedzie się tylko wtedy, gdy jej 
podstawę będą stanowić odpowiednie ramy 
makroekonomiczne i niezbędne zasoby 
budżetowe, które umożliwią wykorzystanie 
efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
prywatnych; oczekuje w tym kontekście 
opracowania europejskiej strategii 
zielonego, czyli zrównoważonego, wzrostu 
i ubolewa nad cięciami dotyczącymi działu 
1A wieloletnich ram finansowych 
wprowadzonymi przez Radę;

Or. en

Poprawka 124
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że realizacja strategii RISE 
powiedzie się tylko wtedy, gdy jej 
podstawę będą stanowić odpowiednie ramy 
makroekonomiczne i niezbędne zasoby 
budżetowe, które umożliwią wykorzystanie 
efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
prywatnych; oczekuje w tym kontekście 
opracowania europejskiej strategii 
zielonego wzrostu i ubolewa nad cięciami 
dotyczącymi działu 1A wieloletnich ram 
finansowych wprowadzonymi przez Radę;

8. podkreśla, że realizacja strategii RISE 
powiedzie się tylko wtedy, gdy jej 
podstawę będą stanowić odpowiednie ramy 
makroekonomiczne i niezbędne zasoby 
budżetowe, które umożliwią wykorzystanie 
efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
prywatnych; oczekuje w tym kontekście 
opracowania europejskiej strategii wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu i 
ubolewa nad cięciami dotyczącymi działu 
1A wieloletnich ram finansowych 
wprowadzonymi przez Radę;

Or. fr

Poprawka 125
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że realizacja strategii RISE 
powiedzie się tylko wtedy, gdy jej 
podstawę będą stanowić odpowiednie ramy 
makroekonomiczne i niezbędne zasoby 
budżetowe, które umożliwią wykorzystanie 
efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
prywatnych; oczekuje w tym kontekście 
opracowania europejskiej strategii 
zielonego wzrostu i ubolewa nad cięciami 
dotyczącymi działu 1A wieloletnich ram 
finansowych wprowadzonymi przez Radę;

8. podkreśla, że realizacja strategii RISE 
powiedzie się tylko wtedy, gdy jej 
podstawę będą stanowić odpowiednie ramy 
makroekonomiczne i niezbędne zasoby 
budżetowe, które umożliwią wykorzystanie 
efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
prywatnych; oczekuje w tym kontekście 
opracowania europejskiej strategii wzrostu 
i ubolewa nad cięciami dotyczącymi działu 
1A wieloletnich ram finansowych 
wprowadzonymi przez Radę;

Or. en

Poprawka 126
Bernd Lange
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Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla konieczność 
jednoznacznego zdefiniowania polityki 
przemysłowej UE, ponieważ obecnie w UE 
oraz w poszczególnych państwach 
członkowskich w polityce przemysłowej 
dominuje wiele różnych praktyk i 
tendencji;

Or. de

Poprawka 127
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że wszystkie branże 
przemysłu potrzebują stabilności; dlatego 
przewidywalność reguł i zasad rynku 
wewnętrznego oraz ich skuteczne 
stosowanie w państwach członkowskich 
mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego;

Or. es

Poprawka 128
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. pochwala poprzeczne podejście Komisji 
do polityki przemysłowej; uważa, że w 
strategii RISE powinno się przyjąć 

9. pochwala poprzeczne podejście Komisji 
do polityki przemysłowej; uważa, że w 
polityce przemysłowej powinno się przyjąć 
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horyzontalną, a nie pionową koncepcję 
polityki przemysłowej; uważa, że środki 
dotyczące poszczególnych sektorów muszą 
zasadniczo być powiązane ze specjalizacją 
tego sektora i promować strategie 
umożliwiające wdrażanie 
zaawansowanych technologii oraz 
uzyskiwanie wysokiej wartości dodanej;

metodę matrycową, łączącą horyzontalną i
pionową koncepcję polityki przemysłowej; 
uważa, że należy zmienić kierunek polityki 
sektorowej tak, by wspierała łańcuchy 
wartości lub klastry działalności o 
wysokim potencjale wzrostu zamiast 
opierać się na tradycyjnej klasyfikacji 
sektorowej;

Or. en

Poprawka 129
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. pochwala poprzeczne podejście Komisji 
do polityki przemysłowej; uważa, że 
w strategii RISE powinno się przyjąć 
horyzontalną, a nie pionową koncepcję 
polityki przemysłowej; uważa, że środki 
dotyczące poszczególnych sektorów muszą 
zasadniczo być powiązane ze specjalizacją 
tego sektora i promować strategie 
umożliwiające wdrażanie 
zaawansowanych technologii oraz 
uzyskiwanie wysokiej wartości dodanej;

9. pochwala poprzeczne podejście Komisji 
do polityki przemysłowej; uważa, że 
w strategii RISE powinno się przyjąć 
horyzontalną, a nie pionową koncepcję
polityki przemysłowej; uważa, że środki 
dotyczące poszczególnych sektorów muszą 
zasadniczo być powiązane ze specjalizacją 
danego sektora, aby promować 
zatrudnienie, kompetencje, 
przedsiębiorczość, innowację, 
kreatywność oraz zaawansowane 
technologicznie strategie o wysokiej 
wartości dodanej w branżach, których 
potencjał korzystnie wpływa na 
zatrudnienie i na wzrost w Europie; w 
związku z tym pozytywnie ocenia 
przykłady tworzenia łańcuchów 
tematycznych, które odpowiadają 
potrzebie elastyczności oraz umożliwiają 
uzyskanie sprawnego technicznie i 
zrównoważonego środowiskowo produktu;

Or. it
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Poprawka 130
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. pochwala poprzeczne podejście Komisji 
do polityki przemysłowej; uważa, że w 
strategii RISE powinno się przyjąć 
horyzontalną, a nie pionową koncepcję 
polityki przemysłowej; uważa, że środki 
dotyczące poszczególnych sektorów muszą 
zasadniczo być powiązane ze specjalizacją 
tego sektora i promować strategie 
umożliwiające wdrażanie 
zaawansowanych technologii oraz 
uzyskiwanie wysokiej wartości dodanej;

9. pochwala poprzeczne podejście Komisji 
do polityki przemysłowej; uważa, że w 
strategii RISE powinno się przyjąć 
horyzontalną, a nie pionową koncepcję 
polityki przemysłowej; uważa, że środki 
dotyczące poszczególnych sektorów muszą 
zasadniczo być powiązane ze specjalizacją 
tego sektora i mieć na celu promowanie 
umiejętności, miejsc pracy, kreatywności, 
innowacyjności, przedsiębiorczości, 
eksportu; muszą one także mieć na celu 
sprzyjanie strategiom o wysokiej wartości 
dodanej w sektorach, które pobudzają 
zatrudnienie i wzrost w Europie; 

Or. fr

Poprawka 131
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. pochwala poprzeczne podejście Komisji 
do polityki przemysłowej; uważa, że w 
strategii RISE powinno się przyjąć 
horyzontalną, a nie pionową koncepcję 
polityki przemysłowej; uważa, że środki 
dotyczące poszczególnych sektorów muszą 
zasadniczo być powiązane ze specjalizacją 
tego sektora i promować strategie 
umożliwiające wdrażanie zaawansowanych 
technologii oraz uzyskiwanie wysokiej 
wartości dodanej;

9. pochwala poprzeczne podejście Komisji 
do polityki przemysłowej; uważa, że w 
strategii RISE powinno się przyjąć 
horyzontalną, a nie pionową koncepcję 
polityki przemysłowej; uważa, że środki 
dotyczące poszczególnych sektorów muszą 
zasadniczo być powiązane ze specjalizacją 
tego sektora i promować strategie 
umożliwiające wdrażanie zaawansowanych 
technologii oraz uzyskiwanie wysokiej 
wartości dodanej; zaleca całkowite 
włączenie kwestii dotyczących przemysłu i 
konkurencyjności do innych polityk 
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europejskich, w dziedzinach takich jak 
konkurencja, handel międzynarodowy, 
energetyka, środowisko naturalne, 
innowacyjność, fundusze strukturalne, 
szkolenia, turystyka, kultura, aby stworzyć 
spójne i skoordynowane podejście;

Or. fr

Poprawka 132
Franck Proust, Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. pochwala poprzeczne podejście Komisji 
do polityki przemysłowej; uważa, że w 
strategii RISE powinno się przyjąć 
horyzontalną, a nie pionową koncepcję 
polityki przemysłowej; uważa, że środki 
dotyczące poszczególnych sektorów muszą 
zasadniczo być powiązane ze specjalizacją 
tego sektora i promować strategie 
umożliwiające wdrażanie zaawansowanych 
technologii oraz uzyskiwanie wysokiej 
wartości dodanej;

9. pochwala poprzeczne podejście Komisji 
do polityki przemysłowej; uważa, że w 
strategii RISE powinno się przyjąć 
horyzontalną, a nie pionową koncepcję 
polityki przemysłowej; uważa, że środki 
dotyczące poszczególnych sektorów muszą 
zasadniczo być powiązane ze specjalizacją 
tego sektora i promować strategie 
umożliwiające wdrażanie zaawansowanych 
technologii oraz uzyskiwanie wysokiej 
wartości dodanej przy jednoczesnym 
zachowaniu podstawowych rodzajów 
przemysłu; wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do skierowania wysiłków w 
stronę sektorów dysponujących rzetelną 
wiedzą fachową, wysokim poziomem 
inwestycji w zakresie badań i rozwoju oraz 
tworzenia wartości dodanej;

Or. fr

Poprawka 133
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 9



PE516.804v01-00 68/97 AM\1000727PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

9. pochwala poprzeczne podejście Komisji 
do polityki przemysłowej; uważa, że 
w strategii RISE powinno się przyjąć 
horyzontalną, a nie pionową koncepcję 
polityki przemysłowej; uważa, że środki 
dotyczące poszczególnych sektorów muszą 
zasadniczo być powiązane ze specjalizacją 
tego sektora i promować strategie 
umożliwiające wdrażanie zaawansowanych 
technologii oraz uzyskiwanie wysokiej 
wartości dodanej;

9. pochwala poprzeczne podejście Komisji 
do polityki przemysłowej; uważa, że 
w działaniach na rzecz reindustrializacji 
Europy powinno się przyjąć horyzontalną, 
a nie pionową koncepcję polityki 
przemysłowej; uważa, że środki dotyczące 
poszczególnych sektorów muszą 
zasadniczo być powiązane ze specjalizacją 
tego sektora i promować strategie 
umożliwiające wdrażanie zaawansowanych 
technologii oraz uzyskiwanie wysokiej 
wartości dodanej; uważa, że konieczne jest 
przy tym uwzględnienie także znaczenia 
pozostałych gałęzi przemysłu oraz 
zapewnienie jego dywersyfikacji;

Or. sl

Poprawka 134
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. pochwala poprzeczne podejście Komisji 
do polityki przemysłowej; uważa, że w 
strategii RISE powinno się przyjąć 
horyzontalną, a nie pionową koncepcję 
polityki przemysłowej; uważa, że środki 
dotyczące poszczególnych sektorów muszą 
zasadniczo być powiązane ze specjalizacją 
tego sektora i promować strategie 
umożliwiające wdrażanie 
zaawansowanych technologii oraz
uzyskiwanie wysokiej wartości dodanej;

9. pochwala poprzeczne podejście Komisji 
do polityki przemysłowej; uważa, że w 
strategii RISE powinno się przyjąć 
horyzontalną, a nie pionową koncepcję 
polityki przemysłowej; uważa, że środki 
dotyczące poszczególnych sektorów muszą 
zasadniczo być powiązane ze strategiami o
wysokiej wartości dodanej, które mają 
potencjał do pobudzenia wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w Europie;

Or. en
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Poprawka 135
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. pochwala poprzeczne podejście Komisji 
do polityki przemysłowej; uważa, że w 
strategii RISE powinno się przyjąć 
horyzontalną, a nie pionową koncepcję
polityki przemysłowej; uważa, że środki 
dotyczące poszczególnych sektorów muszą 
zasadniczo być powiązane ze specjalizacją 
tego sektora i promować strategie 
umożliwiające wdrażanie zaawansowanych 
technologii oraz uzyskiwanie wysokiej 
wartości dodanej;

9. pochwala poprzeczne podejście Komisji 
do polityki przemysłowej; uważa, że w tej 
strategii przemysłowej powinno się przyjąć 
koncepcję horyzontalnej, a nie pionowej
polityki przemysłowej; uważa, że środki 
dotyczące poszczególnych sektorów muszą 
zasadniczo być powiązane ze specjalizacją 
tego sektora i promować strategie 
umożliwiające wdrażanie zaawansowanych 
technologii oraz uzyskiwanie wysokiej 
wartości dodanej;

Or. fr

Poprawka 136
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa instytucje UE i krajowe rządy 
do zastosowania środków mających na 
celu zwiększenie skutecznej 
konkurencyjności przemysłu wewnątrz 
jednolitego rynku oraz w ujęciu 
globalnym poprzez lepszą koordynację 
wszystkich istotnych polityk;

Or. en

Poprawka 137
Franck Proust
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zgadza się z Komisją, że polityka 
przemysłowa musi być uzupełniona o 
efektywną, zintegrowaną strukturę 
zarządzania, w tym monitorowanie; 
przypomina zalecenie PE zawarte w 
sprawozdaniu Bernarda Lange’a w sprawie 
przemysłu dotyczące stworzenia stałej 
grupy zadaniowej ds. polityki 
przemysłowej Komisji, złożonej z 
odpowiednich DG; zwraca się do Komisji 
z prośbą o coroczne przedstawianie PE 
sprawozdań z postępów osiągniętych w 
ramach strategii RISE; podkreśla, że do 
realizacji strategii RISE konieczny jest 
sojusz między zainteresowanymi stronami 
z przemysłu, związków zawodowych, 
środowisk akademickich i społeczeństwa 
obywatelskiego; wzywa Komisję do 
pełnego wykorzystania zapisów art. 173 
ust. 2 Traktatu, aby realizować strategię 
RISE;

10. zgadza się z Komisją, że polityka 
przemysłowa musi być uzupełniona o 
efektywną, zintegrowaną strukturę 
zarządzania, w tym monitorowanie; 
przypomina zalecenie PE zawarte w 
sprawozdaniu Bernarda Lange’a w sprawie
przemysłu dotyczące stworzenia stałej 
grupy zadaniowej ds. polityki 
przemysłowej Komisji, złożonej z 
odpowiednich DG; zwraca się do Komisji 
z prośbą o przeprowadzenie badania 
mającego na celu wyraźne wskazanie 
wyzwań w zakresie nadwyżki produkcyjnej 
i restrukturyzacji, z którymi borykają się 
niektóre sektory, i o zaproponowanie 
krótkoterminowych rozwiązań, a także o 
coroczne przedstawianie PE sprawozdań z 
postępów osiągniętych w ramach strategii 
RISE, dołączając do niego uzasadnienie 
dotyczące różnic między ambicjami, 
umiejętnościami i narzędziami, którymi 
dysponuje; podkreśla, że do realizacji 
strategii RISE konieczny jest sojusz 
między zainteresowanymi stronami z 
przemysłu, związków zawodowych, 
środowisk akademickich i społeczeństwa 
obywatelskiego; wzywa Komisję do 
lepszego angażowania swoich własnych 
zasobów (umiejętności, narzędzi, usług) 
oraz pełnego wykorzystania zapisów art. 
173 ust. 2 Traktatu, aby realizować 
strategię RISE;

Or. fr

Poprawka 138
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. zgadza się z Komisją, że polityka 
przemysłowa musi być uzupełniona o 
efektywną, zintegrowaną strukturę 
zarządzania, w tym monitorowanie; 
przypomina zalecenie PE zawarte w 
sprawozdaniu Bernarda Lange’a w sprawie 
przemysłu dotyczące stworzenia stałej 
grupy zadaniowej ds. polityki 
przemysłowej Komisji, złożonej z 
odpowiednich DG; zwraca się do Komisji 
z prośbą o coroczne przedstawianie PE 
sprawozdań z postępów osiągniętych w 
ramach strategii RISE; podkreśla, że do 
realizacji strategii RISE konieczny jest 
sojusz między zainteresowanymi stronami 
z przemysłu, związków zawodowych, 
środowisk akademickich i społeczeństwa 
obywatelskiego; wzywa Komisję do 
pełnego wykorzystania zapisów art. 173 
ust. 2 Traktatu, aby realizować strategię 
RISE;

10. zgadza się z Komisją, że polityka 
przemysłowa musi być uzupełniona o 
efektywną, zintegrowaną strukturę 
zarządzania, w tym monitorowanie; 
przypomina zalecenie PE zawarte w 
sprawozdaniu Bernarda Lange’a w sprawie 
przemysłu dotyczące stworzenia stałej 
grupy zadaniowej ds. polityki 
przemysłowej Komisji, złożonej z 
odpowiednich DG, która brałaby pod 
uwagę wkład zainteresowanych stron, a 
także koordynowała i nadzorowała 
wdrażanie działań; zwraca się do Komisji 
z prośbą o coroczne przedstawianie PE 
sprawozdań z postępów osiągniętych w 
ramach strategii RISE; podkreśla, że do 
realizacji strategii RISE konieczny jest 
sojusz i partnerstwo między 
zainteresowanymi stronami z różnych 
sektorów przemysłowych, związków 
zawodowych, środowisk akademickich i 
społeczeństwa obywatelskiego, takich jak 
organy monitorujące prawo 
konsumenckie i organizacje pozarządowe; 
wzywa Komisję do pełnego wykorzystania 
zapisów art. 173 ust. 2 Traktatu, aby 
realizować strategię RISE;

Or. en

Poprawka 139
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zgadza się z Komisją, że polityka 
przemysłowa musi być uzupełniona o 
efektywną, zintegrowaną strukturę 
zarządzania, w tym monitorowanie; 
przypomina zalecenie PE zawarte w 

10. zgadza się z Komisją, że polityka 
przemysłowa musi być uzupełniona o 
efektywną, zintegrowaną strukturę 
zarządzania, w tym monitorowanie i 
nadzorowanie działań; przypomina 
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sprawozdaniu Bernarda Lange’a w sprawie 
przemysłu dotyczące stworzenia stałej 
grupy zadaniowej ds. polityki 
przemysłowej Komisji, złożonej z 
odpowiednich DG; zwraca się do Komisji 
z prośbą o coroczne przedstawianie PE 
sprawozdań z postępów osiągniętych w 
ramach strategii RISE; podkreśla, że do 
realizacji strategii RISE konieczny jest 
sojusz między zainteresowanymi stronami 
z przemysłu, związków zawodowych, 
środowisk akademickich i społeczeństwa 
obywatelskiego; wzywa Komisję do 
pełnego wykorzystania zapisów art. 173 
ust. 2 Traktatu, aby realizować strategię 
RISE;

zalecenie PE zawarte w sprawozdaniu 
Bernarda Lange’a w sprawie przemysłu 
dotyczące stworzenia stałej grupy 
zadaniowej ds. polityki przemysłowej 
Komisji, złożonej z odpowiednich dyrekcji 
generalnych; zwraca się do Komisji z 
prośbą o coroczne przedstawianie PE 
sprawozdań z postępów osiągniętych w 
ramach strategii RISE; podkreśla, że do 
realizacji tej strategii przemysłowej
konieczny jest sojusz między 
zainteresowanymi stronami z przemysłu, 
związków zawodowych, środowisk 
akademickich i społeczeństwa 
obywatelskiego; wzywa Komisję do 
pełnego wykorzystania zapisów art. 173 
ust. 2 Traktatu, aby realizować tę strategię 
przemysłową;

Or. fr

Poprawka 140
Vittorio Prodi

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zgadza się z Komisją, że polityka 
przemysłowa musi być uzupełniona o 
efektywną, zintegrowaną strukturę 
zarządzania, w tym monitorowanie; 
przypomina zalecenie PE zawarte w 
sprawozdaniu Bernarda Lange’a w sprawie 
przemysłu dotyczące stworzenia stałej 
grupy zadaniowej ds. polityki 
przemysłowej Komisji, złożonej z 
odpowiednich DG; zwraca się do Komisji 
z prośbą o coroczne przedstawianie PE 
sprawozdań z postępów osiągniętych w 
ramach strategii RISE; podkreśla, że do 
realizacji strategii RISE konieczny jest 
sojusz między zainteresowanymi stronami 
z przemysłu, związków zawodowych, 
środowisk akademickich i społeczeństwa 

10. zgadza się z Komisją, że polityka 
przemysłowa musi być uzupełniona o 
efektywną, zintegrowaną strukturę 
zarządzania, w tym monitorowanie; 
przypomina zalecenie PE zawarte w 
sprawozdaniu Bernarda Lange’a w sprawie 
przemysłu dotyczące stworzenia stałej 
grupy zadaniowej ds. polityki 
przemysłowej Komisji, złożonej z 
odpowiednich DG; zwraca się do Komisji 
z prośbą o coroczne przedstawianie PE 
sprawozdań z postępów osiągniętych w 
ramach strategii RISE; podkreśla, że do 
realizacji strategii RISE konieczny jest 
sojusz między zainteresowanymi stronami 
z przemysłu, związków zawodowych, 
środowisk akademickich i społeczeństwa 
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obywatelskiego; wzywa Komisję do 
pełnego wykorzystania zapisów art. 173 
ust. 2 Traktatu, aby realizować strategię 
RISE;

obywatelskiego w celu systemowego 
wdrażania złożonych zasad, takich jak 
zwiększona odpowiedzialność producenta 
i konsumenta; wzywa Komisję do pełnego 
wykorzystania zapisów art. 173 ust. 2 
Traktatu, aby realizować strategię RISE;

Or. en

Poprawka 141
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zgadza się z Komisją, że polityka 
przemysłowa musi być uzupełniona o 
efektywną, zintegrowaną strukturę 
zarządzania, w tym monitorowanie; 
przypomina zalecenie PE zawarte w 
sprawozdaniu Bernarda Lange’a w sprawie 
przemysłu dotyczące stworzenia stałej 
grupy zadaniowej ds. polityki 
przemysłowej Komisji, złożonej z 
odpowiednich DG; zwraca się do Komisji 
z prośbą o coroczne przedstawianie PE 
sprawozdań z postępów osiągniętych w 
ramach strategii RISE; podkreśla, że do 
realizacji strategii RISE konieczny jest 
sojusz między zainteresowanymi stronami 
z przemysłu, związków zawodowych, 
środowisk akademickich i społeczeństwa 
obywatelskiego; wzywa Komisję do 
pełnego wykorzystania zapisów art. 173 
ust. 2 Traktatu, aby realizować strategię 
RISE;

10. zgadza się z Komisją, że polityka 
przemysłowa musi być uzupełniona o 
efektywną, zintegrowaną strukturę 
zarządzania, w tym monitorowanie; 
przypomina zalecenie PE zawarte w 
sprawozdaniu Bernarda Lange’a w sprawie 
przemysłu dotyczące stworzenia stałej 
grupy zadaniowej ds. polityki 
przemysłowej Komisji, złożonej z 
odpowiednich DG; zwraca się do Komisji 
z prośbą o coroczne przedstawianie PE 
sprawozdań z postępów osiągniętych w 
ramach strategii RISE; podkreśla, że do 
realizacji strategii RISE konieczny jest 
sojusz między zainteresowanymi stronami 
z przemysłu (w tym MŚP), związków 
zawodowych, środowisk akademickich i 
społeczeństwa obywatelskiego; wzywa 
Komisję do pełnego wykorzystania 
zapisów art. 173 ust. 2 Traktatu, aby 
realizować strategię RISE;

Or. fr

Poprawka 142
Romana Jordan
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zgadza się z Komisją, że polityka 
przemysłowa musi być uzupełniona o 
efektywną, zintegrowaną strukturę 
zarządzania, w tym monitorowanie; 
przypomina zalecenie PE zawarte w 
sprawozdaniu Bernarda Lange’a w sprawie 
przemysłu dotyczące stworzenia stałej 
grupy zadaniowej ds. polityki 
przemysłowej Komisji, złożonej z 
odpowiednich DG; zwraca się do Komisji 
z prośbą o coroczne przedstawianie PE 
sprawozdań z postępów osiągniętych w 
ramach strategii RISE; podkreśla, że do 
realizacji strategii RISE konieczny jest 
sojusz między zainteresowanymi stronami 
z przemysłu, związków zawodowych, 
środowisk akademickich i społeczeństwa 
obywatelskiego; wzywa Komisję do 
pełnego wykorzystania zapisów art. 173 
ust. 2 Traktatu, aby realizować strategię 
RISE;

10. zgadza się z Komisją, że polityka 
przemysłowa musi być uzupełniona o 
efektywną, zintegrowaną strukturę 
zarządzania, w tym monitorowanie; 
przypomina zalecenie PE zawarte w 
sprawozdaniu Bernarda Lange’a w sprawie 
przemysłu dotyczące stworzenia stałej 
grupy zadaniowej ds. polityki 
przemysłowej Komisji, złożonej z 
odpowiednich DG; zwraca się do Komisji 
z prośbą o coroczne przedstawianie PE 
sprawozdań z postępów w realizacji tych 
działań; podkreśla, że do realizacji strategii 
RISE konieczny jest sojusz między 
zainteresowanymi stronami z przemysłu, 
związków zawodowych, środowisk 
akademickich i społeczeństwa 
obywatelskiego; wzywa Komisję do 
pełnego wykorzystania zapisów art. 173 
ust. 2 Traktatu, aby realizować działania;

Or. sl

Poprawka 143
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zauważa, że cztery z 27 państw 
członkowskich — Niemcy (27,29%), 
Włochy (12,44%), Zjednoczone Królestwo
(11,93%) i Francja (11,65%) —
odpowiadały za ponad 60% produkcji 
przemysłowej UE w 2010 roku, podczas 
gdy 10 państw członkowskich 
odpowiadało razem za mniej niż 4% 
produkcji przemysłowej w UE, i wzywa 



AM\1000727PL.doc 75/97 PE516.804v01-00

PL

Komisję do podjęcia niezbędnych środków 
w celu poprawy produkcji przemysłowej 
UE we wszystkich państwach 
członkowskich UE, w szczególności w tych 
w których produkcja przemysłowa 
odpowiada za mniej niż 1% produkcji 
przemysłowej UE;

Or. ro

Poprawka 144
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że wszystkie inne polityki 
muszą być formułowane przy 
uwzględnieniu celów polityki 
przemysłowej, aby promować całościowe 
podejście do polityki przemysłowej; odsyła 
w tym kontekście do doświadczeń EWWiS, 
które dowodzą, że możliwe jest 
zintegrowane i innowacyjne działanie w 
ramach polityki przemysłowej, 
generowanie wzrostu, zapewnienie 
zatrudnienia przy jednoczesnym wsparciu 
integracji i partnerstwa społecznego;

Or. de

Poprawka 145
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. z zadowoleniem przyjmuje strategie 
sektorowe w branży samochodowej (Cars 
2020) oraz stalowej (Plan działań dla 
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branży stalowej) oraz oczekuje od Komisji, 
że strategie te zostaną poparte także 
odpowiednimi działaniami;

Or. de

Poprawka 146
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że strategię RISE należy 
ukierunkować na ożywienie napływu 
inwestycji na południe Europy, aby 
pobudzić wzrost, w szczególności poprzez 
inteligentną specjalizację i tworzenie 
klastrów, w tym klastrów 
transnarodowych;

11. uważa, że tę strategię przemysłową
należy ukierunkować na ożywienie 
napływu inwestycji wszędzie w Unii 
Europejskiej, a zwłaszcza w regionach, 
które w ostatnich latach uległy 
odprzemysłowieniu, aby pobudzić wzrost, 
w szczególności poprzez inteligentną 
specjalizację i tworzenie klastrów, w tym 
klastrów transnarodowych;

Or. fr

Poprawka 147
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że strategię RISE należy 
ukierunkować na ożywienie napływu 
inwestycji na południe Europy, aby 
pobudzić wzrost, w szczególności poprzez 
inteligentną specjalizację i tworzenie 
klastrów, w tym klastrów 
transnarodowych;

11. uważa, że strategię RISE należy 
ukierunkować na ponowne uczynienie z 
południa Europy atrakcyjnej i 
konkurencyjnej lokalizacji dla inwestycji, 
aby pobudzić wzrost, w szczególności 
poprzez inteligentną specjalizację i 
tworzenie klastrów, w tym klastrów 
transnarodowych;

Or. de
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Poprawka 148
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że strategię RISE należy 
ukierunkować na ożywienie napływu 
inwestycji na południe Europy, aby 
pobudzić wzrost, w szczególności poprzez 
inteligentną specjalizację i tworzenie 
klastrów, w tym klastrów 
transnarodowych;

11. uważa, że strategię RISE należy 
ukierunkować na ożywienie napływu 
inwestycji na południe Europy oraz do 
Europy Środkowo-Wschodniej, aby 
pobudzić wzrost, w szczególności poprzez 
inteligentną lokalną specjalizację i 
tworzenie regionalnych klastrów;

Or. pl

Poprawka 149
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że strategię RISE należy 
ukierunkować na ożywienie napływu 
inwestycji na południe Europy, aby 
pobudzić wzrost, w szczególności poprzez 
inteligentną specjalizację i tworzenie 
klastrów, w tym klastrów 
transnarodowych;

11. uważa, że strategię RISE należy 
ukierunkować na ożywienie napływu 
inwestycji na południe Europy, aby 
pobudzić wzrost, w szczególności poprzez 
inteligentną specjalizację i tworzenie 
klastrów i sieci biznesowych, działających 
także na szczeblu transnarodowym;

Or. en

Poprawka 150
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że strategię RISE należy 
ukierunkować na ożywienie napływu 
inwestycji na południe Europy, aby 
pobudzić wzrost, w szczególności poprzez 
inteligentną specjalizację i tworzenie 
klastrów, w tym klastrów 
transnarodowych;

11. uważa, że działania na rzecz 
reindustrializacji Europy należy 
ukierunkować na ożywienie napływu 
inwestycji na południe Europy, aby 
pobudzić wzrost, w szczególności poprzez 
inteligentną specjalizację i tworzenie 
klastrów, w tym klastrów 
transnarodowych;

Or. sl

Poprawka 151
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że strategię RISE należy 
ukierunkować na ożywienie napływu 
inwestycji na południe Europy, aby 
pobudzić wzrost, w szczególności poprzez 
inteligentną specjalizację i tworzenie 
klastrów, w tym klastrów 
transnarodowych;

11. uważa, że strategię RISE należy 
ukierunkować na ożywienie napływu 
inwestycji do Europy, aby pobudzić 
wzrost, w szczególności poprzez 
inteligentną specjalizację i tworzenie 
klastrów, w tym klastrów 
transnarodowych;

Or. en

Poprawka 152
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że strategię RISE należy 
ukierunkować na ożywienie napływu 
inwestycji na południe Europy, aby 
pobudzić wzrost, w szczególności poprzez 

11. uważa, że strategię RISE należy 
ukierunkować na ożywienie napływu 
inwestycji na południe Europy, aby 
pobudzić wzrost, w szczególności poprzez 
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inteligentną specjalizację i tworzenie 
klastrów, w tym klastrów 
transnarodowych;

inteligentną specjalizację i tworzenie 
klastrów, w tym klastrów transnarodowych 
i regionalnych;

Or. en

Poprawka 153
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że strategię RISE należy 
ukierunkować na ożywienie napływu 
inwestycji na południe Europy, aby 
pobudzić wzrost, w szczególności poprzez 
inteligentną specjalizację i tworzenie 
klastrów, w tym klastrów 
transnarodowych;

11. uważa, że strategię RISE należy 
ukierunkować na ożywienie napływu 
inwestycji na południe i wschód Europy, 
aby pobudzić wzrost, w szczególności 
poprzez inteligentną specjalizację i 
tworzenie klastrów, w tym klastrów 
transnarodowych;

Or. pl

Poprawka 154
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. pochwala działania 
wiceprzewodniczącego Antonia Tajaniego 
na rzecz lepszego skoordynowania polityki 
przemysłowej z Radą ds. 
Konkurencyjności; podkreśla, że strategia 
RISE musi być skoordynowana z 
politykami przemysłowymi państw 
członkowskich;

12. pochwala działania 
wiceprzewodniczącego Antonia Tajaniego 
na rzecz lepszego skoordynowania polityki 
przemysłowej z Radą ds. 
Konkurencyjności; podkreśla, że sukces w 
konkurencji międzynarodowej wymaga 
stworzenia ramowych warunków 
działania przyjaznych dla przedsiębiorstw 
i przemysłu, i to zarówno na szczeblu
europejskim, jak i na szczeblu krajowym, 
przede wszystkim w odniesieniu do 
polityki przemysłowej; nieodzownymi 
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warunkami wzrostu przemysłu są przede 
wszystkim inteligentne regulacje, 
zmniejszenie obciążeń biurokratycznych, 
zrównoważona i nakierowana na 
konkurencję polityka ochrony środowiska, 
elastyczne regulacje czasu pracy oraz 
uwzględnienie wymogów rynku pracy w 
systemie oświaty;

Or. de

Poprawka 155
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. pochwala działania 
wiceprzewodniczącego Antonia Tajaniego 
na rzecz lepszego skoordynowania polityki 
przemysłowej z Radą ds. 
Konkurencyjności; podkreśla, że strategia 
RISE musi być skoordynowana z 
politykami przemysłowymi państw 
członkowskich;

12. pochwala działania 
wiceprzewodniczącego Antonia Tajaniego 
na rzecz lepszego skoordynowania polityki 
przemysłowej z Radą ds. 
Konkurencyjności; podkreśla, że strategia 
RISE musi być skoordynowana z 
politykami przemysłowymi państw 
członkowskich; popiera pomysł 
zwiększenia roli Rady ds. 
Konkurencyjności, która mogłaby zająć 
się koordynacją pionową polityki na 
szczeblu europejskim, państw 
członkowskich i regionalnym;

Or. es

Poprawka 156
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. pochwala działania 
wiceprzewodniczącego Antonia Tajaniego 
na rzecz lepszego skoordynowania polityki 
przemysłowej z Radą ds. 
Konkurencyjności; podkreśla, że strategia 
RISE musi być skoordynowana z 
politykami przemysłowymi państw 
członkowskich;

12. pochwala działania 
wiceprzewodniczącego Antonia Tajaniego 
na rzecz lepszego skoordynowania polityki 
przemysłowej z Radą ds. 
Konkurencyjności; jest zdania, że polityka 
przemysłowa w odniesieniu do strategii
RISE powinna stanowić wspólną 
podstawę działań dla całej UE, jednak 
podkreśla, że należy w niej uwzględniać 
różnice krajowe i regionalne oraz, że musi 
być skoordynowana z politykami 
przemysłowymi państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 157
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. pochwala działania 
wiceprzewodniczącego Antonia Tajaniego 
na rzecz lepszego skoordynowania polityki 
przemysłowej z Radą ds. 
Konkurencyjności; podkreśla, że strategia 
RISE musi być skoordynowana z 
politykami przemysłowymi państw 
członkowskich;

12. pochwala działania 
wiceprzewodniczącego Antonia Tajaniego 
na rzecz lepszego skoordynowania polityki 
przemysłowej z Radą ds. 
Konkurencyjności; podkreśla, że działania 
na rzecz reindustrializacji Europy muszą
być skoordynowane z politykami 
przemysłowymi państw członkowskich;

Or. sl

Poprawka 158
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. pochwala działania 
wiceprzewodniczącego Antonia Tajaniego 
na rzecz lepszego skoordynowania polityki 
przemysłowej z Radą ds. 
Konkurencyjności; podkreśla, że strategia 
RISE musi być skoordynowana z 
politykami przemysłowymi państw 
członkowskich;

12. pochwala działania 
wiceprzewodniczącego Antonia Tajaniego 
na rzecz lepszego skoordynowania polityki 
przemysłowej z Radą ds. 
Konkurencyjności; podkreśla, że ta 
europejska strategia przemysłowa musi 
być skoordynowana z politykami 
przemysłowymi państw członkowskich;

Or. fr

Poprawka 159
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że regiony powinny być w pełni
zaangażowane w identyfikowanie
priorytetów i potencjału przemysłu na ich 
obszarach; z zadowoleniem przyjmuje 
pracę wykonaną przez Komitet Regionów, 
a także działania Komisji dotyczące 
strategii inteligentnej specjalizacji 
ukierunkowane na skoordynowanie 
finansowania z UE z celami strategii 
„Europa 2020”;

13. uważa, że poszczególne szczeble 
terytorialne powinny uczestniczyć i 
działać w sposób skoordynowany w
identyfikowaniu priorytetów i potencjału 
przemysłu na ich obszarach; z 
zadowoleniem przyjmuje pracę wykonaną 
przez Komitet Regionów, a także działania 
Komisji dotyczące strategii inteligentnej 
specjalizacji ukierunkowane na 
skoordynowanie finansowania z UE z 
celami strategii „Europa 2020”;

Or. fr

Poprawka 160
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa, że regiony powinny być w pełni 
zaangażowane w identyfikowanie 
priorytetów i potencjału przemysłu na ich 
obszarach; z zadowoleniem przyjmuje 
pracę wykonaną przez Komitet Regionów, 
a także działania Komisji dotyczące 
strategii inteligentnej specjalizacji 
ukierunkowane na skoordynowanie 
finansowania z UE z celami strategii 
„Europa 2020”;

13. uważa, że samorządy terytorialne 
powinny być w pełni zaangażowane w 
identyfikowanie priorytetów i potencjału 
lokalnego przemysłu na ich obszarach i 
stymulowanie rozwoju MŚP; z 
zadowoleniem przyjmuje pracę wykonaną 
przez Komitet Regionów, a także działania 
Komisji dotyczące strategii inteligentnej 
specjalizacji ukierunkowane na 
skoordynowanie finansowania z UE z 
celami strategii „Europa 2020”;

Or. pl

Poprawka 161
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. przypomina, że MŚP działające w 
sektorze przemysłowym są pierwszymi 
ofiarami kryzysu, mimo iż ich atutem są 
wielkość i czas reakcji pozwalające szybko 
odpowiedzieć na zaistniałe zmiany; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
uruchomienia specjalnych programów 
wsparcia i programów towarzyszących dla 
MŚP, zwłaszcza poprzez wczesne 
identyfikowanie przyszłych „mistrzów” 
przemysłu;

Or. fr

Poprawka 162
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję do określenia w 
polityce strukturalnej (EFRR i EFS) 
powiązanych ze sobą środków w celu 
stworzenia warunków dla 
zrównoważonego w czasie rozwoju; w 
szczególności przypomina o konieczności 
zharmonizowania polityk krajowych z 
polityką europejską, po pierwsze w celu 
przezwyciężenia kryzysu ubóstwa, a po 
drugie w celu ożywienia rynku pracy i 
produkcji;

Or. it

Poprawka 163
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że Parlament Europejski 
(PE) powinien być na bieżąco 
informowany o postępach we wdrażaniu 
polityki przemysłowej i z zadowoleniem 
przyjmuje roczne sprawozdanie z 
postępów prac Komisji; wyraża 
ubolewanie w związku z tym, że PE do tej 
pory nie uwzględniono w strukturach 
zarządzania proponowanych przez 
Komisję; proponuje, by oprócz 
sprawozdania Komisji do PE, grupa 
zadaniowa ds. priorytetowych obszarów 
działania również opublikowała roczne 
sprawozdanie;

Or. en
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Poprawka 164
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla znaczenie usprawnienia 
unijnej komunikacji w odniesieniu do 
prowadzonej przez nią polityki 
przemysłowej kierowanej do obywateli, a 
zwłaszcza do osób młodych, w celu 
poprawy wizerunku przemysłu 
europejskiego, związanych z nim zawodów 
i wiedzy fachowej;

Or. fr

Poprawka 165
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. oczekuje, że środki i działania 
promujące przedsiębiorczość na szczeblu 
europejskim lub krajowym będą dotyczyły 
wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, 
spółdzielni, działalności rzemieślniczych, 
przedstawicieli wolnych zawodów i 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej;

Or. en

Poprawka 166
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)



PE516.804v01-00 86/97 AM\1000727PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

13b. wskazuje na konieczność 
wzmocnienia roli władz lokalnych w 
procesie reindustrializacji, aby lokalne 
wspólnoty znalazły się w centrum 
inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości;

Or. it

Poprawka 167
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że tylko dzięki ofensywie 
innowacji, efektywności i 
zrównoważonych technologii baza 
przemysłowa UE może zostać 
zmodernizowana, a jej źródłowa 
konkurencyjność zwiększona;

14. podkreśla, że tylko dzięki ofensywie 
innowacji, efektywności i 
zrównoważonych technologii baza 
przemysłowa UE może zostać 
zmodernizowana, a jej źródłowa 
konkurencyjność zwiększona; podkreśla, 
że w tych ramach należy uwzględnić 
przede wszystkim doroczne sprawozdanie
w sprawie innowacyjności sporządzane
przez Komisję (Innovation Union 
Scoreboard 2013), ukazujące, jak 
innowacje wpływają na trwały wzrost 
konkurencyjności, oferujące możliwość 
porównania wyników badań i 
innowacyjności w poszczególnych 
państwach członkowskich, a także 
wskazujące na relatywnie mocne i słabe 
punkty poszczególnych systemów 
prowadzenia badań naukowych i 
innowacji;

Or. de

Poprawka 168
Patrizia Toia
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że tylko dzięki ofensywie 
innowacji, efektywności i 
zrównoważonych technologii baza 
przemysłowa UE może zostać 
zmodernizowana, a jej źródłowa 
konkurencyjność zwiększona;

14. podkreśla, że tylko dzięki ofensywie 
innowacji, efektywności i 
zrównoważonych technologii, w 
połączeniu z nowymi modelami 
biznesowymi funkcjonującymi w oparciu 
o lepszą wiedzę fachową, większą 
kreatywność i lokalną produkcję, możliwe 
jest odrodzenie i zwiększenie 
konkurencyjności bazy przemysłowej UE;

Or. en

Poprawka 169
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że tylko dzięki ofensywie 
innowacji, efektywności i 
zrównoważonych technologii baza 
przemysłowa UE może zostać 
zmodernizowana, a jej źródłowa 
konkurencyjność zwiększona;

14. podkreśla, że tylko dzięki ofensywie 
innowacji, efektywności i 
zrównoważonych technologii baza 
przemysłowa UE może zostać 
zmodernizowana, a jej źródłowa 
konkurencyjność zwiększona; uważa, że 
innowacje należy promować bez wyjątku 
wśród wszystkich zainteresowanych stron, 
od załogi fabryki i innowacji 
niezwiązanych z technologią po badania i 
rozwój w dziedzinie zaawansowanych 
technologii w laboratoriach badawczych;

Or. en

Poprawka 170
Henri Weber
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że tylko dzięki ofensywie 
innowacji, efektywności i 
zrównoważonych technologii baza 
przemysłowa UE może zostać 
zmodernizowana, a jej źródłowa 
konkurencyjność zwiększona;

14. podkreśla, że tylko dzięki ofensywie 
innowacji, efektywności i 
zrównoważonych technologii, a także 
dzięki promowaniu nowych modeli 
gospodarczych opartych na 
umiejętnościach, kreatywności i produkcji 
lokalnej, baza przemysłowa UE może 
zostać zmodernizowana, a jej źródłowa 
konkurencyjność zwiększona;

Or. fr

Poprawka 171
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że tylko dzięki ofensywie 
innowacji, efektywności i 
zrównoważonych technologii baza 
przemysłowa UE może zostać 
zmodernizowana, a jej źródłowa 
konkurencyjność zwiększona;

14. podkreśla, że tylko dzięki ofensywie 
innowacji stymulujących efektywność i 
zrównoważony rozwój baza przemysłowa 
UE może zostać technologicznie
zmodernizowana, a jej konkurencyjność w
skali regionalnej i globalnej zwiększona;

Or. pl

Poprawka 172
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że tylko dzięki ofensywie 
innowacji, efektywności i 
zrównoważonych technologii baza 

14. podkreśla, że innowacje, efektywność i 
zrównoważone technologie mają 
potencjał, by zmodernizować bazę 
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przemysłowa UE może zostać 
zmodernizowana, a jej źródłowa
konkurencyjność zwiększona;

przemysłową UE i zwiększyć jej źródłową
konkurencyjność;

Or. en

Poprawka 173
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że tylko dzięki ofensywie 
innowacji, efektywności i
zrównoważonych technologii baza 
przemysłowa UE może zostać 
zmodernizowana, a jej źródłowa 
konkurencyjność zwiększona;

14. podkreśla, że modernizacja bazy 
przemysłowej UE i zwiększenie jej
źródłowej konkurencyjności wymaga 
także przeprowadzenia ofensywy 
innowacji, efektywności i 
zrównoważonych technologii;

Or. sl

Poprawka 174
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że tylko dzięki ofensywie 
innowacji, efektywności i 
zrównoważonych technologii baza 
przemysłowa UE może zostać 
zmodernizowana, a jej źródłowa 
konkurencyjność zwiększona;

14. podkreśla rolę, jaką odgrywa 
promowanie strategii opartej na
ofensywie innowacji, efektywności i 
zrównoważonych technologii w 
modernizowaniu bazy przemysłowej UE i 
zwiększaniu jej źródłowej 
konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 175
Herbert Reul
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że tylko dzięki ofensywie 
innowacji, efektywności i 
zrównoważonych technologii baza 
przemysłowa UE może zostać 
zmodernizowana, a jej źródłowa 
konkurencyjność zwiększona;

14. podkreśla, że tylko dzięki ofensywie 
innowacji i efektywności baza 
przemysłowa UE może zostać 
zmodernizowana, a jej źródłowa 
konkurencyjność zwiększona; 

Or. de

Poprawka 176
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że sukces nowej 
europejskiej zrównoważonej polityki 
przemysłowej zależy od opracowania 
zintegrowanych podejść sektorowych 
opierających się na zaangażowaniu 
państw członkowskich w realizację celów.
Wzywa w związku z tym państwa 
członkowskie i Unię Europejską do 
skierowania wysiłków w stronę sektorów 
europejskich dysponujących wysokim 
poziomem inwestycji w zakresie badań i 
rozwoju, które sprzyjają zewnętrznej 
równowadze handlowej Unii 
Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 177
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję do rozwinięcia sieci 
komunikacyjnych w oparciu o projekty 
inteligentnych miast, dzięki współpracy 
między regionami, miastami i terytoriami, 
mającej na celu zarządzanie wspólnymi 
usługami oraz wydajną produkcję energii 
i wydajne z niej korzystanie poprzez 
wspieranie działań w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej, promujących, 
na przykład, budowę zaawansowanych 
technologicznie budynków o niskim 
zużyciu energii;

Or. it

Poprawka 178
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. mając na uwadze cele globalnie 
konkurencyjnej gospodarki opartej na 
innowacjach, zachęca państwa 
członkowskie i UE do skupienia swych 
wysiłków na branżach o wysokim 
poziomie inwestowania w badania i 
rozwój oraz innowacje, w tym w 
innowacje dotyczące procesów, aktywnie 
uczestniczących w bilansie handlowym i 
zatrudniających wykwalifikowaną siłę 
roboczą;

Or. es

Poprawka 179
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14a. w związku z tym należy zadbać o 
aktywny udział pracowników w procesie 
innowacji, który przyczyni się do 
szybszego wdrażania i większego 
zrozumienia dla zmian w kierunku 
promowania „zrównoważonych 
przedsiębiorstw”, których 
konkurencyjność zależy od trzech 
aspektów: gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego;

Or. en

Poprawka 180
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. jest zdania, że fałszywe sygnały o 
rzekomo wysokich zyskach na rynku 
kapitałowym wywierają presję na 
przedsiębiorstwa przemysłowe, co 
powoduje zastąpienie niezbędnych 
inwestycji i innowacji w dłuższej 
perspektywie na rzecz krótkoterminowych 
wzrostów dochodów;

Or. de

Poprawka 181
Maria Da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że fundusze UE przeznaczone 
na badania i innowacje powinny działać 
jak katalizatory i powinny być 

15. uważa, że fundusze UE przeznaczone 
na badania i innowacje powinny działać 
jak katalizatory i powinny być 
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wykorzystywane w synergii z innymi 
krajowymi i regionalnymi funduszami; 
przypomina o celu w zakresie badań i 
rozwoju na poziomie 3%, który w dwóch 
trzecich ma zostać zrealizowany ze 
środków sektora prywatnego; popiera 
tworzenie partnerstw publiczno-
prywatnych (PPP) w ramach inicjatywy 
„Horyzont 2020” w celu wykorzystania 
efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
sektora prywatnego;

wykorzystywane w synergii z innymi 
krajowymi i regionalnymi funduszami; 
przypomina o celu w zakresie badań i 
rozwoju na poziomie 3%, który w dwóch 
trzecich ma zostać zrealizowany ze 
środków sektora prywatnego; popiera 
tworzenie partnerstw publiczno-
prywatnych (PPP) w ramach inicjatywy 
„Horyzont 2020” w celu wykorzystania 
efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
sektora prywatnego; podkreśla 
konieczność utworzenia odpowiednich 
uwarunkowań ogólnych; niezbędne jest 
zapewnienie uwarunkowań sprzyjających 
funkcjonowaniu i konkurencyjności 
przedsiębiorstw – skuteczny system 
kredytowania, rynek o sprawiedliwych i 
przejrzystych przepisach z zakresu 
konkurencji, skuteczna i elastyczna 
administracja publiczna, szybki i 
efektywny wymiar sprawiedliwości, proste 
prawa własności przemysłowej, jasne 
zasady w zakresie udzielania licencji oraz 
ich szybkie udzielanie, regulacje 
imigracyjne przyciągające naukowców 
oraz wyspecjalizowaną kadrę 
pracowniczą;

Or. pt

Poprawka 182
Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że fundusze UE przeznaczone 
na badania i innowacje powinny działać 
jak katalizatory i powinny być 
wykorzystywane w synergii z innymi
krajowymi i regionalnymi funduszami; 
przypomina o celu w zakresie badań i 
rozwoju na poziomie 3%, który w dwóch 
trzecich ma zostać zrealizowany ze 
środków sektora prywatnego; popiera 
tworzenie partnerstw publiczno-

15. uważa, że fundusze UE przeznaczone 
na badania i innowacje powinny działać 
jak katalizatory i powinny być 
wykorzystywane w synergii z różnymi
krajowymi instrumentami oraz 
funduszami regionalnymi; przypomina o 
celu w zakresie badań i rozwoju na 
poziomie 3%, który w dwóch trzecich ma 
zostać zrealizowany ze środków sektora 
prywatnego; popiera tworzenie partnerstw 
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prywatnych (PPP) w ramach inicjatywy 
„Horyzont 2020” w celu wykorzystania 
efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
sektora prywatnego;

publiczno-prywatnych (PPP) w ramach 
inicjatywy „Horyzont 2020” w celu 
wykorzystania efektu dźwigni w 
odniesieniu do inwestycji sektora 
prywatnego;

Or. sv

Poprawka 183
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że fundusze UE przeznaczone 
na badania i innowacje powinny działać 
jak katalizatory i powinny być 
wykorzystywane w synergii z innymi 
krajowymi i regionalnymi funduszami; 
przypomina o celu w zakresie badań i 
rozwoju na poziomie 3%, który w dwóch 
trzecich ma zostać zrealizowany ze 
środków sektora prywatnego; popiera 
tworzenie partnerstw publiczno-
prywatnych (PPP) w ramach inicjatywy 
„Horyzont 2020” w celu wykorzystania
efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
sektora prywatnego;

15. uważa, że fundusze UE przeznaczone 
na badania i innowacje powinny działać 
jak katalizatory i powinny być 
wykorzystywane w synergii z innymi 
krajowymi i regionalnymi funduszami; 
przypomina o celu w zakresie badań i 
rozwoju na poziomie 3%, który w dwóch 
trzecich ma zostać zrealizowany ze 
środków sektora prywatnego; popiera 
tworzenie partnerstw publiczno-
prywatnych (PPP) w ramach inicjatywy 
„Horyzont 2020” i wzywa Komisję do 
zapewnienia wystarczającego efektu 
dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
sektora prywatnego;

Or. en

Poprawka 184
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że fundusze UE przeznaczone 
na badania i innowacje powinny działać 
jak katalizatory i powinny być 

15. uważa, że fundusze UE przeznaczone 
na badania i innowacje powinny działać 
jak katalizatory i powinny być 
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wykorzystywane w synergii z innymi 
krajowymi i regionalnymi funduszami; 
przypomina o celu w zakresie badań i 
rozwoju na poziomie 3%, który w dwóch 
trzecich ma zostać zrealizowany ze 
środków sektora prywatnego; popiera 
tworzenie partnerstw publiczno-
prywatnych (PPP) w ramach inicjatywy 
„Horyzont 2020” w celu wykorzystania 
efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
sektora prywatnego;

wykorzystywane w synergii z innymi 
krajowymi, regionalnymi i europejskimi
funduszami; przypomina o celu w zakresie 
badań i rozwoju na poziomie 3%, który w 
dwóch trzecich ma zostać zrealizowany ze 
środków sektora prywatnego; popiera 
tworzenie partnerstw publiczno-
prywatnych (PPP) w ramach inicjatywy 
„Horyzont 2020” w celu wykorzystania 
efektu dźwigni w odniesieniu do inwestycji 
sektora prywatnego;

Or. ro

Poprawka 185
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do tego, aby znaczący odsetek 
funduszy dostępnych dla MŚP w ramach 
programu „Horyzont 2020” był wdrażany 
poprzez dedykowany dla MŚP instrument;

16. z zadowoleniem przyjmuje 4-
procentowy odsetek funduszy, który będzie
wdrażany poprzez dedykowany dla MŚP 
instrument w ramach programu 
„Horyzont 2020”;

Or. en

Poprawka 186
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. z zadowoleniem przyjmuje obszary 
działania Komisji, a także możliwe PPP; 
jest jednak zaniepokojony tym, że zmiany 
dotyczące dużych zbiorów danych i ICT 
nie zostały odpowiednio uwzględnione; 
zwraca się do Komisji o odpowiednie 
uwzględnienie tych aspektów; wzywa 

17. z zadowoleniem przyjmuje obszary 
działania Komisji, a także możliwe PPP; 
podkreśla, że wydajność i zrównoważony 
rozwój to horyzontalne priorytety 
konkurencyjności, które powinny 
stanowić integralną część każdego 
obszaru działania; jest jednak 
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Komisję do wspierania tworzenia klastrów 
w ramach obszarów działania, promowania 
synergii i efektów rozlewania się pomiędzy 
nimi;

zaniepokojony tym, że zmiany dotyczące 
dużych zbiorów danych i ICT nie zostały 
odpowiednio uwzględnione; zwraca się do 
Komisji o odpowiednie uwzględnienie tych 
aspektów; wzywa Komisję do wspierania 
tworzenia klastrów w ramach obszarów 
działania, promowania synergii i efektów 
rozlewania się pomiędzy nimi;

Or. en

Poprawka 187
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla kluczową rolę, jaką 
odgrywają technologie informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) w okresie 
przechodzenia na zrównoważoną 
gospodarkę w odniesieniu do 
dematerializacji, monitoringu środowiska, 
wydajności transportu i logistyki, usług 
elektronicznych, opieki zdrowotnej; z 
zadowoleniem przyjmuje nową europejską 
strategię przemysłową na rzecz 
elektroniki, której celem jest podwojenie 
produkcji układów scalonych w UE do 
20% globalnej produkcji; nalega na 
dalszą promocję wykorzystywania ICT w 
tradycyjnych sektorach przemysłowych 
oraz na opracowanie nowych produktów i 
usług cyfrowych, które przyczyniałyby się 
do realizacji celów zrównoważonego
rozwoju;

Or. en

Poprawka 188
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w sprawie polityki klastrów w 
sensie współpracy wzajemnie powiązanych 
przedsiębiorstw, dostawców, 
usługodawców i jednostek badawczych; 
podkreśla znaczenie tworzenia klastrów 
transnarodowych;

18. uważa, że klastry powinny powstawać 
w sposób organiczny i oddolny w 
odpowiedzi na potrzeby biznesu lub 
badań; w związku z tym uważa, że polityka 
klastrów opracowana przez Komisję
powinna w głównej mierze koncentrować 
się na wspieraniu istniejących i 
transnarodowych klastrów, promując 
współpracę wzajemnie powiązanych 
przedsiębiorstw, dostawców, 
usługodawców i jednostek badawczych;

Or. en


