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Poprawka 189
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
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. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w sprawie polityki klastrów w 
sensie współpracy, zwłaszcza w ramach 
łańcuchów wartości, wzajemnie 
powiązanych przedsiębiorstw, dostawców, 
usługodawców i jednostek badawczych; 
podkreśla znaczenie tworzenia klastrów 
transnarodowych, zwłaszcza w celu 
włączenia słabszych strukturalnie 
regionów do europejskiego łańcucha 
wartości w przemyśle; uważa, że jest to 
niezbędny aspekt, który należy włączyć do 
regionalnej polityki przemysłowej;

Or. en

Poprawka 190
Patrizia Toia
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. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w sprawie polityki klastrów i sieci 
klastrów w sensie współpracy wzajemnie 
powiązanych przedsiębiorstw, dostawców, 
usługodawców, uniwersytetów i jednostek 
badawczych; podkreśla znaczenie 
tworzenia klastrów transnarodowych; w 
związku z tym uznaje konieczność 
powrotu do koncepcji okręgów 
przemysłowych w wymiarze europejskim, z 
drugiej strony wzywa Komisję do 
czuwania nad procesami globalnej 
delokalizacji produkcji rzemieślniczej; 

Or. it
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Poprawka 191
Marian-Jean Marinescu
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. 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 w oparciu o 
ogólnounijną konkurencję, zachęcając do 
udziału niewystarczająco reprezentowane 
państwa/regiony oraz zapewniając przekaz 
know-how pomiędzy społecznościami 
naukowo-badawczymi ze wszystkich 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 192
Adam Gierek
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. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w sprawie polityki tworzenia 
klastrów przemysłowo-usługowych 
opartych na współpracy wzajemnie 
powiązanych i niezwalczających się 
konkurencyjnie przedsiębiorstw, 
dostawców, usługodawców i jednostek 
badawczych; podkreśla znaczenie 
tworzenia stosownych klastrów 
transnarodowych, wolnych od błędów 
obecnych wielkich transnarodowych 
korporacji;

Or. pl

Poprawka 193
Gaston Franco
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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. 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; zachęca Komisję do 
tworzenia klastrów podnoszących 
wydajność zasobów na podstawie 
przyszłego ekologicznego planu działania 
dla MŚP;

Or. fr

Poprawka 194
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský
Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje strategię 
dotyczącą kluczowych technologii 
wspomagających, w której to dziedzinie 
UE ma dużą przewagę konkurencyjną; 
popiera zaproponowane działania na rzecz 
poprawy koordynacji i synergii między 
politykami i instrumentami, w tym 
funduszami strukturalnymi UE; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
usprawniające działania dotyczące 
kluczowych technologii wspomagających 
w określonych sektorach i zwiększoną 
współpracę transregionalną;

19. z zadowoleniem przyjmuje strategię 
dotyczącą kluczowych technologii 
wspomagających, w której to dziedzinie 
UE może zdobyć dużą przewagę 
konkurencyjną, biorąc pod uwagę jej 
solidną bazę badawczo-naukową, lecz 
uważa, że potrzebne są dalsze prace 
dotyczące wykorzystania wyników w celu 
realizacji tej potencjalnej przewagi 
konkurencyjnej; popiera zaproponowane 
działania na rzecz poprawy koordynacji i 
synergii między politykami i 
instrumentami, w tym funduszami 
strukturalnymi UE; z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywy usprawniające 
działania dotyczące kluczowych 
technologii wspomagających 
w określonych sektorach i zwiększoną 
współpracę transregionalną;

Or. en
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Poprawka 195
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje strategię 
dotyczącą kluczowych technologii 
wspomagających, w której to dziedzinie 
UE ma dużą przewagę konkurencyjną; 
popiera zaproponowane działania na rzecz 
poprawy koordynacji i synergii między 
politykami i instrumentami, w tym 
funduszami strukturalnymi UE; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
usprawniające działania dotyczące 
kluczowych technologii wspomagających 
w określonych sektorach i zwiększoną 
współpracę transregionalną;

19. z zadowoleniem przyjmuje strategię 
dotyczącą kluczowych technologii 
wspomagających, w której to dziedzinie 
UE ma dużą przewagę konkurencyjną; 
popiera zaproponowane działania na rzecz 
poprawy koordynacji i synergii między 
politykami i instrumentami, w tym
programem „Horyzont 2020”, EBI,
funduszami strukturalnymi UE oraz 
innymi funduszami publicznymi i 
prywatnymi; z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywy usprawniające działania 
dotyczące kluczowych technologii 
wspomagających w określonych sektorach 
i zwiększoną współpracę transregionalną; 
wzywa Komisję do unikania tworzenia 
podmiotów zatrudniających wyłącznie 
członków określonego związku dla 
poszczególnych konsorcjów lub 
przedsiębiorstw; zwraca uwagę na to, że 
finansowanie infrastruktury naukowo-
badawczej musi być przeznaczone do 
wykorzystania przez wiele podmiotów i 
odbywać się z korzyścią dla nich;

Or. en

Poprawka 196
Bernd Lange
Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję do przedstawienia 
strategii przemysłowej na rzecz energii 
odnawialnej, obejmującej zarówno 
badania, jak i finansowanie, w celu 
zapewnienia przywództwa 
technologicznego Unii Europejskiej w 
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dziedzinie energii odnawialnej;

Or. de

Poprawka 197
Françoise Grossetête
Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. uważa, że sektor nauk biologicznych 
to sektor o strategicznym znaczeniu dla 
Unii Europejskiej ze względu na swój 
potencjał innowacyjny, miejsce w 
produkcji przemysłowej w Europie, 
wielkość zatrudnienia bezpośredniego i 
pośredniego, potencjał eksportowania 
produktów poza Unię;

Or. fr

Poprawka 198
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. z zadowoleniem przyjmuje obszar 
działania dotyczący zaawansowanych 
technologii produkcyjnych; uważa, że w 
tym obszarze można by czerpać korzyści z 
PPP takich jak SPIRE; uważa, że 
uruchomienie wspólnoty wiedzy i 
innowacji do 2014 r. w obszarze produkcji 
o wartości dodanej ma priorytetowe 
znaczenie;

20. z zadowoleniem przyjmuje obszar 
działania dotyczący zaawansowanych 
technologii produkcyjnych; uważa, że w 
tym obszarze można by czerpać korzyści z 
PPP takich jak SPIRE; uważa, że 
uruchomienie wspólnoty wiedzy i 
innowacji do 2016 r. w obszarze produkcji 
o wartości dodanej ma priorytetowe 
znaczenie; zwraca się do Komisji o 
włączenie doświadczeń EPEC 
(Europejskie Centrum Wiedzy 
Specjalistycznej w zakresie PPP w EBI) w 
przyszłe PPP; zachęca Komisję do 
tworzenia synergii w zakresie 
zaawansowanych technologii 
produkcyjnych również pomiędzy 
państwami członkowskimi (MS), 
instytutami przemysłowymi i badawczymi; 
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zwraca się do Komisji o rozważenie, w 
jakim stopniu jako model mogłaby 
posłużyć amerykańska Krajowa Sieć 
Innowacji w Produkcji (US National 
Network for Manufacturing Innovation);

Or. en

Poprawka 199
Patrizia Toia
Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. uznaje znaczenie ekonomicznej 
definicji sektora gospodarki dla 
luksusowych sektorów kultury i 
kreatywnego, sektorów obejmujących 
luksusowe segmenty kilku rynków 
produktów i usług, i uważa, że strategia 
RISE powinna podkreślać szczególne 
cechy takie jak wkład wartości dodanej w 
postaci kultury i kreatywności, aura 
produktu lub usługi, ochrona własności 
intelektualnej, europejska jakość 
produkcji, wzornictwo i innowacja;

Or. en

Poprawka 200
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann
Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie się Komisji na 
ekoprojekt; wzywa ją do ustanowienia 
specyfikacji ekoprojektu w zakresie 
zdatności do ponownego przetworzenia i 
efektywnego gospodarowania zasobami; z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący opracowania i promowania 
nowych kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do wyrobów i 

skreślony
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procesów budowlanych;

Or. de

Poprawka 201
Herbert Reul
Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie się Komisji na 
ekoprojekt; wzywa ją do ustanowienia 
specyfikacji ekoprojektu w zakresie 
zdatności do ponownego przetworzenia i 
efektywnego gospodarowania zasobami; z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący opracowania i promowania 
nowych kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do wyrobów i 
procesów budowlanych;

skreślony

Or. de

Poprawka 202
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie się Komisji na ekoprojekt; 
wzywa ją do ustanowienia specyfikacji 
ekoprojektu w zakresie zdatności do 
ponownego przetworzenia i efektywnego 
gospodarowania zasobami; z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący opracowania i promowania 
nowych kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do wyrobów i 
procesów budowlanych;

21. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie się Komisji na ekoprojekt; 
wzywa ją do ustanowienia specyfikacji 
ekoprojektu w zakresie zdatności do 
ponownego przetworzenia i efektywnego 
gospodarowania zasobami; zwraca uwagę, 
że ekoprojekt niesie potencjał 90 mld EUR
oszczędności rocznie dla europejskich 
konsumentów i przedsiębiorstw w 2020 r. i 
mógłby ograniczyć ilość importowanego 
gazu ziemnego o 23 %, zwiększając tym 
samym bezpieczeństwo dostaw1; z 

                                               
1 Economic benefits of the EU Ecodesign Directive (Korzyści gospodarcze z dyrektywy UE w sprawie 
ekoprojektu), ECOFYS, 2013 r., zob: http://www.ecofys.com/en/publication/economic-benefits-of-the-eu-
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zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący opracowania i promowania 
nowych kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do wyrobów i 
procesów budowlanych; uważa, że cele 
polityki w zakresie ekoprojektu również 
należy włączyć w inne obszary działania; z 
zadowoleniem przyjmuje szybszą i tańszą 
realizację celów polityki w zakresie 
ekoprojektu w ramach dobrowolnych 
porozumień sektorowych;

Or. en

Poprawka 203
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie się Komisji na ekoprojekt; 
wzywa ją do ustanowienia specyfikacji 
ekoprojektu w zakresie zdatności do 
ponownego przetworzenia i efektywnego 
gospodarowania zasobami; z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący opracowania i promowania 
nowych kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do wyrobów i 
procesów budowlanych;

21. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie się Komisji na ekoprojekt, 
na możliwość recyklingu, nowe kryteria 
trwałości produktów i metody budowlane, 
jak również na efektywne gospodarowanie 
zasobami; domaga się, aby projekty 
ustawodawcze i analizy dotyczące 
efektywnego gospodarowania zasobami 
uwzględniały ich zrównoważenie zgodnie 
z kryteriami efektywności, rentowności i 
długoterminowej amortyzacji;

Or. fr

Poprawka 204
Ivo Belet
Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie się Komisji na ekoprojekt; 

21. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie się Komisji na ekoprojekt; 

                                                                                                                                                  
ecodesign-directive/.
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wzywa ją do ustanowienia specyfikacji 
ekoprojektu w zakresie zdatności do 
ponownego przetworzenia i efektywnego 
gospodarowania zasobami; z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący opracowania i promowania 
nowych kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do wyrobów i 
procesów budowlanych;

wzywa ją do ustanowienia specyfikacji 
ekoprojektu w zakresie zdatności do 
ponownego przetworzenia i efektywnego 
gospodarowania zasobami; z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący opracowania i promowania 
nowych kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do wyrobów i 
procesów budowlanych; wzywa Komisję 
do dalszego propagowania myślenia w 
kategoriach cyklu życia poprzez 
zintegrowaną politykę produktową (IPP), 
która uwzględnia całość cyklu życia 
produktu (podejście „od kołyski do 
kołyski”);

Or. en

Poprawka 205
Romana Jordan
Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie się Komisji na ekoprojekt; 
wzywa ją do ustanowienia specyfikacji 
ekoprojektu w zakresie zdatności do 
ponownego przetworzenia i efektywnego 
gospodarowania zasobami; z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący opracowania i promowania 
nowych kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do wyrobów i 
procesów budowlanych;

21. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie się Komisji na ekoprojekt; 
wzywa ją do ustanowienia specyfikacji 
ekoprojektu w zakresie zdatności do 
ponownego przetworzenia i efektywnego 
gospodarowania zasobami; z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący opracowania i promowania 
nowych kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do wyrobów i 
procesów budowlanych; należy przy tym 
zwracać uwagę, aby zbyt wygórowane 
standardy nie wpływały negatywnie na 
konkurencyjność Unii Europejskiej w 
gospodarce światowej;

Or. sl

Poprawka 206
Vittorio Prodi
Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie się Komisji na ekoprojekt; 
wzywa ją do ustanowienia specyfikacji 
ekoprojektu w zakresie zdatności do 
ponownego przetworzenia i efektywnego 
gospodarowania zasobami; z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący opracowania i promowania 
nowych kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do wyrobów i 
procesów budowlanych;

21. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie się Komisji na ekoprojekt; 
wzywa ją do ustanowienia specyfikacji 
ekoprojektu oraz podejścia „od kołyski do 
kołyski” w zakresie zdatności do 
ponownego przetworzenia i efektywnego 
gospodarowania zasobami w kontekście 
pojęcia gospodarki obiegowej; z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący opracowania i promowania 
nowych kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do wyrobów i 
procesów budowlanych;

Or. en

Poprawka 207
Konrad Szymański
Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie się Komisji na ekoprojekt; 
wzywa ją do ustanowienia specyfikacji 
ekoprojektu w zakresie zdatności do 
ponownego przetworzenia i efektywnego 
gospodarowania zasobami; z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący opracowania i promowania 
nowych kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do wyrobów i 
procesów budowlanych;

21. z zadowoleniem przyjmuje 
ukierunkowanie się Komisji na ekoprojekt; 
wzywa ją do rozważenia ustanowienia 
specyfikacji ekoprojektu w zakresie 
zdatności do ponownego przetworzenia i 
efektywnego gospodarowania zasobami; z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący opracowania i promowania 
nowych kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do wyrobów i 
procesów budowlanych;

Or. en

Poprawka 208
Marian-Jean Marinescu
Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21a. uważa, że usługi szerokopasmowe 
mają kluczowe znaczenie dla rozwoju 
przemysłu w UE i mogłyby przyczynić się 
do wzrostu gospodarczego UE i 
zatrudnienia i dlatego propagowanie 
inwestycji w infrastrukturę 
szerokopasmową w celu zastosowania 
sieci i światłowodów szerokopasmowych o 
dużej przepustowości w sieciach 
dostępowych powinno nadal być jednym z 
priorytetów UE;

Or. en

Poprawka 209
Patrizia Toia
Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla ważność odpowiedzialności 
społecznej przedsiębiorstwa, będącej 
podstawowym narzędziem jego polityki, w 
której dużą wagę przywiązuje się do 
wydajnego wykorzystywania zasobów, do 
aspektów społecznych związanych z 
relacją ze wspólnotą, z pracownikami i z 
ich przedstawicielami, do aspektów 
gospodarczych dotyczących prawidłowego 
zarządzania przedsiębiorstwem;

Or. it

Poprawka 210
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że obszar działania dotyczący 
inteligentnych sieci jest zbyt ograniczony 

22. uważa, że obszar działania dotyczący 
inteligentnych sieci jest zbyt ograniczony 
i obejmuje zbyt mało wniosków; zaleca, 
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i obejmuje zbyt mało wniosków; aby prace obejmowały także aspekty 
odpowiedniej infrastruktury wspomniane 
przez Komisję, takie jak wysokowydajna 
sieć energetyczna wspomagająca 
urzeczywistnienie rynku wewnętrznego w 
zakresie energii, zdolna obsługiwać 
odnawialne źródła energii, jak na 
przykład morska energia wiatrowa, a 
także zaawansowana infrastruktura 
cyfrowa;

Or. en

Poprawka 211
Romana Jordan
Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że obszar działania dotyczący 
inteligentnych sieci jest zbyt ograniczony 
i obejmuje zbyt mało wniosków;

22. uważa, że obszar działania dotyczący 
inteligentnych sieci jest zbyt ograniczony i 
że należy w tym kontekście uwzględnić 
także kwestie magazynowania energii i 
rezerw mocy;

Or. sl

Poprawka 212
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że obszar działania dotyczący 
inteligentnych sieci jest zbyt ograniczony i 
obejmuje zbyt mało wniosków;

22. z zadowoleniem przyjmuje obszar 
działania dotyczący inteligentnych sieci;

Or. fr

Poprawka 213
Patrizia Toia
Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

22a. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowany przez Komisję pakiet 
dotyczący bezpieczeństwa produktów i 
nadzoru nad rynkami, podkreślając 
ważność roli, jaką może odgrywać
oznaczenie pochodzenia, nie tylko dla 
konsumentów, lecz także w perspektywie 
bardziej przejrzystej polityki handlowej, 
zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej;

Or. it

Poprawka 214
Ivo Belet
Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Komisję do połączenia 
narzędzi polityki podażowej z narzędziami 
polityki popytowej poprzez tworzenie 
partnerstw innowacyjnych (takich jak 
inteligentne miasta, aktywność osób 
starszych lub surowce) oraz rozwijanie 
„rynków pionierskich”, które mają na 
celu propagowanie wprowadzenia na 
rynek nowych produktów/usług, które 
spełniają potrzeby społeczne;

Or. en

Poprawka 215
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zwraca uwagę na dominujące 
ukierunkowanie programów badań i 
innowacji Komisji na „impuls 
technologiczny”; uważa, że istnieje 
powszechna potrzeba, aby wzmocnić 



PE516.811v01-00 16/87 AM\1000754PL.doc

PL

środki i działania polegające na 
rozpoznawaniu i reagowaniu na potrzeby 
rynku (market pull), które mogą 
skutecznie wprowadzić rozwiązania na 
rynek;

Or. en

Poprawka 216
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla znaczenie nawiązania 
kontaktów ze społecznościami 
ekspatriantów w celu zachęcenia ich do 
wykorzystania ich wiedzy do prowadzenia 
działalności w UE;

23. wzywa Komisję do opracowania 
strategii, która zapewniałaby przyciąganie 
do Europy talentów z zagranicy przy 
jednoczesnym utrzymywaniu relacji z 
głównymi talentami europejskimi za 
granicą; podkreśla znaczenie nawiązania 
kontaktów ze społecznościami 
ekspatriantów w celu zachęcenia ich do 
wykorzystania ich wiedzy do prowadzenia 
działalności w UE;

Or. en

Poprawka 217
Jean-Pierre Audy
Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla znaczenie nawiązania 
kontaktów ze społecznościami 
ekspatriantów w celu zachęcenia ich do 
wykorzystania ich wiedzy do prowadzenia 
działalności w UE;

23. podkreśla znaczenie nawiązania 
kontaktów ze społecznościami 
ekspatriantów w celu zachęcenia ich do 
wykorzystania ich wiedzy i stosunków do 
prowadzenia działalności w UE;

Or. fr

Poprawka 218
Josefa Andrés Barea
Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

23a. zauważa, że zakończenie procesu 
tworzenia rynku wewnętrznego jest 
przeszkodą dla potencjalnych czynników 
wzrostu, i zwraca się do Komisji o analizę 
wpływu kryzysu na rynek wewnętrzny;

Or. es

Poprawka 219
Josefa Andrés Barea
Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. zwraca uwagę na niebezpieczeństwo 
konkurowania między sobą państw 
członkowskich oraz przenoszenia miejsc 
pracy wewnątrz UE ze względu na 
fragmentaryzację rynku wewnętrznego;

Or. es

Poprawka 220
Jean-Pierre Audy
Projekt rezolucji
Podtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Zakończenie procesu tworzenia rynku 
wewnętrznego i otwarcie rynków 
zewnętrznych na strategię RISE

Zakończenie procesu tworzenia rynku 
wewnętrznego i otwarcie rynków 
zewnętrznych na strategię przemysłową

Or. fr

Poprawka 221
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do szybkiego zakończenia 

24. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do szybkiego zakończenia 
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procesu tworzenia jednolitego rynku 
energii, łączności elektronicznej, 
produktów ekologicznych i kapitału 
wysokiego ryzyka;

procesu tworzenia jednolitego rynku 
energii, łączności elektronicznej, 
zaopatrzenia w surowce i kapitału 
wysokiego ryzyka; domaga się od Unii 
Europejskiej zacieśnienia integracji w 
dziedzinie prawa pracy i korzyści 
podatkowych;

Or. fr

Poprawka 222
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do szybkiego zakończenia 
procesu tworzenia jednolitego rynku 
energii, łączności elektronicznej, 
produktów ekologicznych i kapitału 
wysokiego ryzyka;

24. podkreśla, że jednolity rynek 
europejski odgrywa centralną rolę jako 
rynek krajowy dla europejskiego 
przemysłu; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do szybkiego zakończenia 
procesu tworzenia jednolitego rynku 
energii, łączności elektronicznej, 
produktów ekologicznych i kapitału 
wysokiego ryzyka;

Or. en

Poprawka 223
Patrizia Toia
Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do szybkiego zakończenia 
procesu tworzenia jednolitego rynku 
energii, łączności elektronicznej, 
produktów ekologicznych i kapitału 
wysokiego ryzyka;

24. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do szybkiego zakończenia 
procesu tworzenia jednolitego rynku 
energii, łączności elektronicznej, 
produktów ekologicznych i kapitału 
wysokiego ryzyka, który umożliwi 
zmierzenie się z problemem różnicy 
kosztów ponoszonych przez 
przedsiębiorstwa europejskie w stosunku 
do ich konkurencji w państwach trzecich;
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Or. it

Poprawka 224
Zofija Mazej Kukovič
Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do szybkiego zakończenia 
procesu tworzenia jednolitego rynku 
energii, łączności elektronicznej, 
produktów ekologicznych i kapitału 
wysokiego ryzyka;

24. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do szybkiego zakończenia 
procesu tworzenia jednolitego rynku 
energii, łączności elektronicznej, 
produktów ekologicznych i kapitału 
wysokiego ryzyka; zachęca Komisję do 
propagowania korzystania z marki „Made 
in Europe” (wyprodukowano w Europie) 
w celu wzmocnienia jednolitego rynku i 
produktów pochodzących z Europy;

Or. en

Poprawka 225
Gaston Franco
Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do szybkiego zakończenia 
procesu tworzenia jednolitego rynku 
energii, łączności elektronicznej, 
produktów ekologicznych i kapitału 
wysokiego ryzyka;

24. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do szybkiego zakończenia 
procesu tworzenia jednolitego rynku 
towarów, energii, łączności elektronicznej, 
produktów ekologicznych i kapitału 
wysokiego ryzyka oraz do zapewnienia 
swobodnego przepływu naukowców, 
wiedzy naukowej i technologii;

Or. fr

Poprawka 226
Herbert Reul
Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję i państwa 24. wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie do szybkiego zakończenia 
procesu tworzenia jednolitego rynku 
energii, łączności elektronicznej, 
produktów ekologicznych i kapitału 
wysokiego ryzyka;

członkowskie do szybkiego zakończenia 
procesu tworzenia jednolitego rynku 
energii, łączności elektronicznej i kapitału 
wysokiego ryzyka;

Or. de

Poprawka 227
Romana Jordan
Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do szybkiego zakończenia 
procesu tworzenia jednolitego rynku 
energii, łączności elektronicznej, 
produktów ekologicznych i kapitału 
wysokiego ryzyka;

24. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do szybkiego zakończenia 
procesu tworzenia jednolitego rynku 
energii, łączności elektronicznej i kapitału 
wysokiego ryzyka;

Or. sl

Poprawka 228
Silvia-Adriana Ţicău
Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do szybkiego zakończenia 
procesu tworzenia jednolitego rynku 
energii, łączności elektronicznej, 
produktów ekologicznych i kapitału 
wysokiego ryzyka;

24. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do szybkiego zakończenia 
procesu tworzenia jednolitego rynku 
energii, łączności elektronicznej, 
transportu, produktów ekologicznych i 
kapitału wysokiego ryzyka;

Or. ro

Poprawka 229
Patrizia Toia
Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa również Komisję, w ramach 
polityki handlowej, a w szczególności 
umów dwustronnych, jak również w 
ramach wdrażania polityki na rzecz 
klimatu, do ochrony interesów 
europejskiej branży przemysłowej w celu 
zapewnienia traktowania przedsiębiorstw 
europejskich na równi z 
przedsiębiorstwami państw trzecich; 
ponadto wzywa Komisję do oceny 
możliwości zawieszenia niektórych 
zobowiązań finansowych ciążących na 
przedsiębiorstwach działających w 
branżach, które zostały najbardziej 
dotknięte przez kryzys;

Or. it

Poprawka 230
Patrizia Toia
Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla znaczenie 
urzeczywistnienia jednolitego rynku 
cyfrowego i zachęca Komisję do 
ustanowienia go jako priorytetu; wzywa 
Komisję do zastosowania równoważnych 
ram prawnych do rynków internetowego i 
nieinternetowego w celu przywrócenia 
zaufania konsumentów oraz zwalczania 
nieuczciwych praktyk handlowych;

Or. en

Poprawka 231
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla, że należy opracować 
strategię wewnętrznego rynku sprzyjającą 
innowacyjności motywowanej popytem w 
celu propagowania wprowadzania nowych 
technologii, przyczyniając się tym samym 
do tworzenia nowych rynków, modeli 
biznesowych i sektorów przemysłu; 
podkreśla, że jest to szczególnie zasadne w 
odniesieniu do rozpowszechniania 
wyników badań i rozwoju na rynku;

Or. en

Poprawka 232
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. stwierdza, że w niektórych 
dziedzinach występują zaburzenia 
konkurencji między państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej 
(dumping podatkowy i społeczny) oraz 
wobec konkurencji zagranicznej (wysokie 
ceny energii i surowców, wysoki kurs 
wymiany euro);

Or. fr

Poprawka 233
Henri Weber
Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla, że utworzenie jednolitego 
rynku cyfrowego stanowi priorytet dla 
Unii; nalega na stosowanie podobnych 
ram prawnych do rynków internetowych i 
pozainternetowych celem zwalczania 
nieuczciwych praktyk handlowych i 
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przywrócenia zaufania konsumentów;

Or. fr

Poprawka 234
Marian-Jean Marinescu
Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. przypomina o znaczeniu, jakie dla 
MŚP ma cyfryzacja wewnętrznego rynku 
oraz rozwój handlu elektronicznego na 
wewnętrznym rynku;

Or. en

Poprawka 235
Marian-Jean Marinescu
Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. podkreśla nadrzędną potrzebę 
dostosowania polityki UE w zakresie 
normalizacji technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK) do postępów 
rynkowych i politycznych, które 
doprowadzą do osiągnięcia celów polityki 
europejskiej wymagających 
interoperacyjności, takich jak 
przedsiębiorczość elektroniczna, handel 
elektroniczny, elektroniczny transport 
towarowy, inteligentne systemy 
transportowe (ITS) itp.;

Or. en

Poprawka 236
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann
Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. z zadowoleniem przyjmuje zamiary 
Komisji dotyczące opracowania 
horyzontalnego planu działania, aby 
zwiększyć popyt na innowacyjne towary i 
usługi; wzywa Komisję do skorzystania z 
oceny oddziaływania na środowisko w 
celu określenia poziomów odniesienia dla 
produktów w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i efektywności;

skreślony

Or. de

Poprawka 237
Paul Rübig
Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. z zadowoleniem przyjmuje zamiary 
Komisji dotyczące opracowania 
horyzontalnego planu działania, aby 
zwiększyć popyt na innowacyjne towary i 
usługi; wzywa Komisję do skorzystania z 
oceny oddziaływania na środowisko w 
celu określenia poziomów odniesienia dla 
produktów w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i efektywności;

25. z zadowoleniem przyjmuje zamiary 
Komisji dotyczące opracowania 
horyzontalnego planu działania, aby 
zwiększyć popyt na innowacyjne towary i 
usługi;

Or. de

Poprawka 238
Romana Jordan
Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. z zadowoleniem przyjmuje zamiary 
Komisji dotyczące opracowania 
horyzontalnego planu działania, aby 
zwiększyć popyt na innowacyjne towary i 
usługi; wzywa Komisję do skorzystania z 
oceny oddziaływania na środowisko w 
celu określenia poziomów odniesienia dla 

25. z zadowoleniem przyjmuje zamiary 
Komisji dotyczące opracowania 
horyzontalnego planu działania, aby 
zwiększyć popyt na innowacyjne towary i 
usługi; 
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produktów w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i efektywności;

Or. sl

Poprawka 239
Herbert Reul
Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. z zadowoleniem przyjmuje zamiary 
Komisji dotyczące opracowania 
horyzontalnego planu działania, aby 
zwiększyć popyt na innowacyjne towary i 
usługi; wzywa Komisję do skorzystania z 
oceny oddziaływania na środowisko w 
celu określenia poziomów odniesienia dla 
produktów w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i efektywności;

25. z zadowoleniem przyjmuje zamiary 
Komisji dotyczące opracowania 
horyzontalnego planu działania, aby 
zwiększyć popyt na innowacyjne towary i 
usługi;

Or. de

Poprawka 240
Konrad Szymański
Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. z zadowoleniem przyjmuje zamiary 
Komisji dotyczące opracowania 
horyzontalnego planu działania, aby 
zwiększyć popyt na innowacyjne towary i 
usługi; wzywa Komisję do skorzystania z 
oceny oddziaływania na środowisko w 
celu określenia poziomów odniesienia dla 
produktów w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i efektywności;

25. z zadowoleniem przyjmuje zamiary 
Komisji dotyczące opracowania 
horyzontalnego planu działania, aby 
zwiększyć popyt na innowacyjne towary i 
usługi;

Or. en

Poprawka 241
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. z zadowoleniem przyjmuje zamiary 
Komisji dotyczące opracowania 
horyzontalnego planu działania, aby 
zwiększyć popyt na innowacyjne towary i 
usługi; wzywa Komisję do skorzystania z 
oceny oddziaływania na środowisko w 
celu określenia poziomów odniesienia dla 
produktów w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i efektywności;

25. z zadowoleniem przyjmuje zamiary 
Komisji dotyczące opracowania 
horyzontalnego planu działania, aby 
zwiększyć popyt na innowacyjne towary i 
usługi; wzywa Komisję do nieustannego 
badania cyklu życia produktów, surowców 
poddawanych recyklingowi w celu 
określenia poziomów odniesienia dla 
efektywności produktów z uwzględnieniem 
stosunku kosztów do korzyści;

Or. fr

Poprawka 242
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. z zadowoleniem przyjmuje zamiary 
Komisji dotyczące opracowania 
horyzontalnego planu działania, aby 
zwiększyć popyt na innowacyjne towary i 
usługi; wzywa Komisję do skorzystania z 
oceny oddziaływania na środowisko w celu 
określenia poziomów odniesienia dla 
produktów w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i efektywności;

25. z zadowoleniem przyjmuje zamiary 
Komisji dotyczące opracowania 
horyzontalnego planu działania, aby 
zwiększyć popyt na innowacyjne towary i 
usługi, a także inicjatywę Komisji na rzecz 
jednolitego rynku produktów 
ekologicznych; wzywa Komisję do 
skorzystania z oceny oddziaływania na 
środowisko w celu określenia poziomów 
odniesienia dla produktów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i efektywności; 
zwraca uwagę, że produkty, które 
spełniają lub przewyższają takie poziomy 
odniesienia, mogłyby wtedy kwalifikować 
się do zachęt rynkowych, takich jak dostęp 
do zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 243
Jean-Pierre Audy
Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. z zadowoleniem przyjmuje zamiary 
Komisji dotyczące opracowania 
horyzontalnego planu działania, aby 
zwiększyć popyt na innowacyjne towary i 
usługi; wzywa Komisję do skorzystania z
oceny oddziaływania na środowisko w celu 
określenia poziomów odniesienia dla 
produktów w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i efektywności;

25. z zadowoleniem przyjmuje zamiary 
Komisji dotyczące opracowania 
horyzontalnego planu działania, aby 
zwiększyć popyt na innowacyjne towary i 
usługi; wzywa Komisję do uwzględnienia
oceny oddziaływania na środowisko;

Or. fr

Poprawka 244
Henri Weber
Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. popiera uznanie przez Komisję 
Europejską sektorowej definicji 
gospodarczej sektora kulturalnego i 
kreatywnego wysokiej klasy, obejmującej 
w sposób horyzontalny na różnych 
rynkach segment produktów i usług 
wysokiej klasy opartych na takich cechach 
charakterystycznych jak wkład w kulturę i 
twórczość, aura produktu, własność 
intelektualna, jakość produkcji, projekt i 
innowacyjność, marketing i komunikacja 
z konsumentami; wzywa Komisję do 
uznania specyfiki zawodów wysokiej klasy 
w branżach, w których w Europie 
powstają nowe miejsca pracy i które 
wymagają spełnienia czterech kryteriów: 
kreatywności, wysokiej klasy, wiedzy 
eksperckiej i uczenia się przez cały czas 
trwania kariery;

Or. fr

Poprawka 245
Judith A. Merkies
Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla wagę korzyści 
podatkowych, jako instrumentu 
stymulującego konsumpcję 
innowacyjnych towarów trwałego użytku;

Or. nl

Poprawka 246
Henri Weber
Projekt rezolucji
Ustęp 25 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25b. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji Europejskiej podtrzymania 
konkurencyjności sektora wysokiej klasy, 
który wytwarza 3 % PKB w Europie i jest 
bezpośrednio lub pośrednio źródłem 
zatrudnienia dla 1,5 mln osób, oraz 
zwraca się do niej o wdrożenie środków w 
odpowiedzi na niedostateczny poziom 
kompetencji w tym sektorze, tak aby 
utrzymać charakterystyczną dla Europy 
produkcję i wiedzę ekspercką;

Or. fr

Poprawka 247
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że zamówienia publiczne 
powinny być motorem innowacyjności; 
uważa, że w wytycznych dotyczących
pomocy państwa powinno się
przewidywać miejsce na środki polityczne 
przyśpieszające innowacje; uważa, że 
normalizacja i oznakowanie ekologiczne 
mają ważną rolę do odegrania w 
przyjmowaniu nowych technologii;

26. podkreśla, że zamówienia publiczne 
powinny być motorem innowacyjności; 
przypomina, że przetargi stanowią 
integralny element polityki przemysłowej 
naszych partnerów handlowych; uważa, 
że wytyczne dotyczące pomocy państwa 
powinny sprzyjać konkurencyjności 
naszego przemysłu w sposób zbliżony do 
praktyk stosowanych przez naszych 
partnerów handlowych oraz że należy w 
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ich ramach przewidywać miejsce na 
środki polityczne przyśpieszające 
innowacje; uważa, że normalizacja i 
oznakowanie ekologiczne na początkowym 
etapie łańcucha produkcji i dystrybucji 
powinny stanowić zasadę w przyjmowaniu 
nowych technologii; domaga się od państw 
członkowskich zacieśnienia współpracy w 
dziedzinie normalizacji na rynku 
światowym w celu zapewnienia przewagi 
europejskich osiągnięć technicznych;

Or. fr

Poprawka 248
Herbert Reul
Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że zamówienia publiczne 
powinny być motorem innowacyjności; 
uważa, że w wytycznych dotyczących 
pomocy państwa powinno się przewidywać 
miejsce na środki polityczne 
przyśpieszające innowacje; uważa, że 
normalizacja i oznakowanie ekologiczne 
mają ważną rolę do odegrania w 
przyjmowaniu nowych technologii;

26. podkreśla, że zamówienia publiczne 
powinny być motorem innowacyjności; 
uważa, że w wytycznych dotyczących 
pomocy państwa powinno się przewidywać 
miejsce na środki polityczne 
przyśpieszające innowacje oraz wsparcie 
dla kooperacji europejskiej;

Or. de

Poprawka 249
Rachida Dati
Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że zamówienia publiczne 
powinny być motorem innowacyjności; 
uważa, że w wytycznych dotyczących 
pomocy państwa powinno się przewidywać 
miejsce na środki polityczne 
przyśpieszające innowacje; uważa, że 
normalizacja i oznakowanie ekologiczne 
mają ważną rolę do odegrania w 

26. podkreśla, że zamówienia publiczne 
powinny być motorem innowacyjności 
oraz że co najmniej 20 % przetargów 
powinno być zarezerwowanych dla 
przedsiębiorstw zlokalizowanych na 
terenie Unii Europejskiej; uważa, że w 
wytycznych dotyczących pomocy państwa 
powinno się przewidywać miejsce na 
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przyjmowaniu nowych technologii; środki polityczne przyśpieszające 
innowacje; uważa, że normalizacja i 
oznakowanie ekologiczne mają ważną rolę 
do odegrania w przyjmowaniu nowych 
technologii;

Or. fr

Poprawka 250
Jolanta Emilia Hibner
Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że zamówienia publiczne 
powinny być motorem innowacyjności; 
uważa, że w wytycznych dotyczących 
pomocy państwa powinno się przewidywać 
miejsce na środki polityczne 
przyśpieszające innowacje; uważa, że 
normalizacja i oznakowanie ekologiczne 
mają ważną rolę do odegrania w 
przyjmowaniu nowych technologii;

26. podkreśla, że zamówienia publiczne 
powinny być motorem innowacyjności; 
uważa, że w wytycznych dotyczących 
pomocy państwa powinno się przewidywać 
miejsce na środki polityczne 
przyśpieszające innowacje; uważa, że 
normalizacja i oznakowanie ekologiczne,
obejmujące również towary importowane, 
mają ważną rolę do odegrania w 
przyjmowaniu nowych technologii;

Or. pl

Poprawka 251
Paul Rübig
Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że zamówienia publiczne 
powinny być motorem innowacyjności; 
uważa, że w wytycznych dotyczących 
pomocy państwa powinno się przewidywać 
miejsce na środki polityczne 
przyśpieszające innowacje; uważa, że 
normalizacja i oznakowanie ekologiczne
mają ważną rolę do odegrania w 
przyjmowaniu nowych technologii;

26. podkreśla, że zamówienia publiczne 
powinny być motorem innowacyjności; 
uważa, że w wytycznych dotyczących 
pomocy państwa powinno się przewidywać 
miejsce na środki polityczne 
przyśpieszające innowacje; uważa, że 
normalizacja ma ważną rolę do odegrania 
w przyjmowaniu nowych technologii;

Or. de
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Poprawka 252
Zofija Mazej Kukovič
Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że zamówienia publiczne 
powinny być motorem innowacyjności; 
uważa, że w wytycznych dotyczących 
pomocy państwa powinno się przewidywać 
miejsce na środki polityczne 
przyśpieszające innowacje; uważa, że 
normalizacja i oznakowanie ekologiczne 
mają ważną rolę do odegrania w
przyjmowaniu nowych technologii;

26. podkreśla, że zamówienia publiczne 
powinny być motorem innowacyjności; 
uważa, że w wytycznych dotyczących 
pomocy państwa powinno się przewidywać 
miejsce na środki polityczne 
przyśpieszające innowacje; uważa, że 
normalizacja ma ważną rolę do odegrania 
w przyjmowaniu nowych technologii;

Or. en

Poprawka 253
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że zamówienia publiczne 
powinny być motorem innowacyjności; 
uważa, że w wytycznych dotyczących 
pomocy państwa powinno się przewidywać 
miejsce na środki polityczne 
przyśpieszające innowacje; uważa, że 
normalizacja i oznakowanie ekologiczne 
mają ważną rolę do odegrania w 
przyjmowaniu nowych technologii;

26. podkreśla, że zamówienia publiczne 
powinny być motorem innowacyjności; 
uważa, że w wytycznych dotyczących 
pomocy państwa powinno się przewidywać 
miejsce na środki polityczne 
przyśpieszające innowacje; uważa, że 
normalizacja i oznakowanie ekologiczne 
mają ważną rolę do odegrania w 
pobudzaniu przyjmowania nowych 
technologii;

Or. en

Poprawka 254
Bernd Lange
Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. podkreśla, że zamówienia publiczne 26. podkreśla, że zamówienia publiczne 
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powinny być motorem innowacyjności; 
uważa, że w wytycznych dotyczących 
pomocy państwa powinno się przewidywać 
miejsce na środki polityczne 
przyśpieszające innowacje; uważa, że 
normalizacja i oznakowanie ekologiczne
mają ważną rolę do odegrania w 
przyjmowaniu nowych technologii;

powinny być motorem innowacyjności; 
uważa, że w wytycznych dotyczących 
pomocy państwa powinno się przewidywać 
miejsce na środki polityczne 
przyśpieszające innowacje; uważa, że 
normalizacja i oznakowanie 
socjoekologiczne mają ważną rolę do 
odegrania w przyjmowaniu nowych 
technologii;

Or. en

Poprawka 255
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. uważa, że rynek cyfrowy i rynek 
nowych technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych stanowią szansę dla 
rozwoju przemysłowego, który należy w 
pełni wykorzystać i w ramach którego 
Europa posiada solidną wiedzę ekspercką;

Or. fr

Poprawka 256
Marian-Jean Marinescu
Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa Komisję do wyznaczenia 
priorytetowych działań w celu wsparcia 
normalizacji i interoperacyjności dla 
nowo pojawiających się produktów, usług 
i technologii jako filaru dla wewnętrznej 
konkurencji w Europie oraz szans w 
handlu międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 257
Herbert Reul
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Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. zauważa zainteresowanie Komisji 
reformą rynku wewnętrznego produktów 
przemysłowych; wzywa Komisję, aby nie 
doprowadziło to do obniżenia standardów;

27. zauważa zainteresowanie Komisji 
reformą rynku wewnętrznego produktów 
przemysłowych;

Or. de

Poprawka 258
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. zauważa zainteresowanie Komisji 
reformą rynku wewnętrznego produktów 
przemysłowych; wzywa Komisję, aby nie 
doprowadziło to do obniżenia standardów;

27. zauważa zainteresowanie Komisji 
reformą rynku wewnętrznego produktów 
przemysłowych; wzywa Komisję do 
dopilnowania, aby standardy były zgodne z 
warunkami rynkowymi;

Or. fr

Poprawka 259
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann
Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uznaje dążenie Komisji do 
wprowadzania inteligentnych regulacji 
opracowanych w celu ograniczenia 
obciążeń biurokratycznych przy 
jednoczesnym zadbaniu o nieobniżanie 
efektywności przepisów; popiera testy 
zgodności z przepisami i ulepszone testy 
konkurencyjności przeprowadzane zgodnie 
z wytycznymi dotyczącymi oceny 
skutków;

28. uznaje dążenie Komisji do 
wprowadzania inteligentnych regulacji 
opracowanych w celu ograniczenia 
obciążeń biurokratycznych przy 
jednoczesnym zadbaniu o nieobniżanie 
efektywności przepisów; szczególnie ze 
względu na potrzeby małych i średnich 
przedsiębiorstw; popiera testy zgodności z 
przepisami i ulepszone testy 
konkurencyjności przeprowadzane zgodnie 
z wytycznymi dotyczącymi oceny skutków 
i w związku z tym wymaga 
przeprowadzenia badania 
konkurencyjności na podstawie jednolitej 
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metody, której opracowaniem powinna 
zająć się Komisja, tak aby możliwe było 
zapewnienie bardziej wyważonej oceny
skutków;

Or. de

Poprawka 260
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uznaje dążenie Komisji do 
wprowadzania inteligentnych regulacji 
opracowanych w celu ograniczenia 
obciążeń biurokratycznych przy 
jednoczesnym zadbaniu o nieobniżanie 
efektywności przepisów; popiera testy 
zgodności z przepisami i ulepszone testy 
konkurencyjności przeprowadzane zgodnie 
z wytycznymi dotyczącymi oceny 
skutków;

28. uważa, że obciążenie biurokratyczne 
stanowi jedną z głównych przeszkód dla 
poprawy konkurencyjności 
przedsiębiorstw przemysłowych; uznaje 
dążenie Komisji do wprowadzania 
inteligentnych regulacji opracowanych w 
celu ograniczenia obciążeń 
biurokratycznych przy jednoczesnym 
zadbaniu o nieobniżanie efektywności 
przepisów; popiera testy zgodności z 
przepisami i uwzględnienie testów 
konkurencyjności przeprowadzanych 
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oceny 
skutków poprzedzające przyjęcie wszelkich 
nowych przepisów;

Or. fr

Poprawka 261
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský
Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uznaje dążenie Komisji do 
wprowadzania inteligentnych regulacji 
opracowanych w celu ograniczenia 
obciążeń biurokratycznych przy 
jednoczesnym zadbaniu o nieobniżanie 
efektywności przepisów; popiera testy 
zgodności z przepisami i ulepszone testy 
konkurencyjności przeprowadzane zgodnie 
z wytycznymi dotyczącymi oceny 

28. z zadowoleniem przyjmuje dążenie 
Komisji do wprowadzania inteligentnych 
regulacji opracowanych w celu 
ograniczenia obciążeń legislacyjnych, 
zwłaszcza w odniesieniu do 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP; popiera testy 
zgodności z przepisami i ulepszone testy 
konkurencyjności przeprowadzane zgodnie 
z wytycznymi dotyczącymi oceny 
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skutków; skutków;

Or. en

Poprawka 262
Gaston Franco
Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uznaje dążenie Komisji do 
wprowadzania inteligentnych regulacji 
opracowanych w celu ograniczenia 
obciążeń biurokratycznych przy 
jednoczesnym zadbaniu o nieobniżanie 
efektywności przepisów; popiera testy 
zgodności z przepisami i ulepszone testy 
konkurencyjności przeprowadzane zgodnie 
z wytycznymi dotyczącymi oceny 
skutków;

28. uznaje dążenie Komisji do 
wprowadzania inteligentnych regulacji, 
opartych na ocenie wpływu, ocenie 
dotychczasowej polityki („ocena 
funkcjonowania”) oraz analizie wpływu 
na konkurencyjność, opracowanych w 
celu ograniczenia obciążeń 
biurokratycznych przy jednoczesnym 
zadbaniu o nieobniżanie efektywności 
przepisów oraz stabilności regulacji 
sprzyjającej inwestycjom; popiera testy 
zgodności z przepisami i ulepszone testy 
konkurencyjności przeprowadzane zgodnie 
z wytycznymi dotyczącymi oceny 
skutków;

Or. fr

Poprawka 263
Josefa Andrés Barea
Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uznaje dążenie Komisji do 
wprowadzania inteligentnych regulacji 
opracowanych w celu ograniczenia 
obciążeń biurokratycznych przy 
jednoczesnym zadbaniu o nieobniżanie 
efektywności przepisów; popiera testy 
zgodności z przepisami i ulepszone testy 
konkurencyjności przeprowadzane zgodnie 
z wytycznymi dotyczącymi oceny 
skutków;

28. uznaje dążenie Komisji do 
wprowadzania inteligentnych regulacji 
opracowanych w celu ograniczenia 
obciążeń biurokratycznych przy 
jednoczesnym zadbaniu o nieobniżanie 
efektywności przepisów; popiera testy 
zgodności z przepisami, testy MŚP i 
ulepszone testy konkurencyjności, które 
powinny być przeprowadzane zgodnie z 
wytycznymi dotyczącymi oceny skutków 
jako część integralna i obowiązkowa; 
apeluje do państw członkowskich o 
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wykorzystanie testów MŚP i ulepszonych 
testów konkurencyjności również na 
szczeblu krajowym;

Or. es

Poprawka 264
Bendt Bendtsen
Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uznaje dążenie Komisji do 
wprowadzania inteligentnych regulacji 
opracowanych w celu ograniczenia 
obciążeń biurokratycznych przy 
jednoczesnym zadbaniu o nieobniżanie 
efektywności przepisów; popiera testy 
zgodności z przepisami i ulepszone testy 
konkurencyjności przeprowadzane zgodnie 
z wytycznymi dotyczącymi oceny 
skutków;

28. uznaje dążenie Komisji do 
wprowadzania inteligentnych regulacji 
opracowanych w celu ograniczenia 
obciążeń biurokratycznych przy 
jednoczesnym zadbaniu o nieobniżanie 
efektywności przepisów; popiera testy 
zgodności z przepisami i ulepszone testy 
konkurencyjności przeprowadzane zgodnie 
z wytycznymi dotyczącymi oceny 
skutków; podkreśla, że obciążenia 
administracyjne stanowią jedną z 
największych przeszkód dla 
przedsiębiorstw i uważa, że praca mająca 
na celu zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych powinna być szeroko 
omawiana w programie politycznym; 
oczekuje propozycji ze strony Komisji na 
ten temat, w szczególności konkretnych 
danych ilościowych;

Or. da

Poprawka 265
Herbert Reul
Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. uznaje dążenie Komisji do 
wprowadzania inteligentnych regulacji 
opracowanych w celu ograniczenia 
obciążeń biurokratycznych przy 
jednoczesnym zadbaniu o nieobniżanie 
efektywności przepisów; popiera testy 

28. uznaje dążenie Komisji do 
wprowadzania inteligentnych regulacji 
opracowanych w celu ograniczenia 
obciążeń biurokratycznych przy 
jednoczesnym zadbaniu o nieobniżanie 
efektywności przepisów; popiera testy 
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zgodności z przepisami i ulepszone testy 
konkurencyjności przeprowadzane zgodnie 
z wytycznymi dotyczącymi oceny 
skutków;

zgodności z przepisami i ulepszone testy 
konkurencyjności przeprowadzane zgodnie 
z wytycznymi dotyczącymi oceny 
skutków; wspiera transwersalne podejście 
do kwestii regulacji oraz organizację 
priorytetów;

Or. de

Poprawka 266
Josefa Andrés Barea
Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
podejmowane przez Komisję na rzecz 
oceny skumulowanego efektu przepisów w 
sektorze stali i apeluje o dalsze 
przeprowadzanie oceny w innych 
branżach, przy pogłębieniu metodologii 
analizy w celu opracowania przyszłej 
polityki;

Or. es

Poprawka 267
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. wzywa do szybkiego wprowadzenia w 
życie programu Small Business Act w celu 
wsparcia MŚP w Europie; zwraca uwagę 
na znaczenie Europejskiej Sieci 
Przedsiębiorczości dla wspierania MŚP w 
unijnym handlu transgranicznym;

Or. en

Poprawka 268
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

28a. domaga się od państw członkowskich 
i Komisji, aby pilnie przyjęły strategie 
uproszczenia i ujednolicenia administracji 
skierowane wyłącznie do MŚP pod 
względem deklaracji i stosunków z 
administracją;

Or. fr

Poprawka 269
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 28 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28b. przypomina o znaczeniu tworzenia 
gigantów przemysłowych na wzór sektora 
lotnictwa i kosmicznego, aby osiągnąć 
wielkość krytyczną niezbędną do 
zapewnienia konkurencyjności na skalę 
światową;

Or. fr

Poprawka 270
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 28 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28c. przypomina o znaczeniu 
gospodarczym zacieśniania stosunków 
między przedsiębiorstwami (wspólne 
operacje kupna, partnerstwa, 
porozumienia) w celu osiągnięcia korzyści 
skali dzięki krytycznej wielkości 
niezbędnej do osiągnięcia 
konkurencyjności na skalę światową;

Or. fr

Poprawka 271
Reinhard Bütikofer
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w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do wykorzystania 
potęgi internetu w swoich działaniach 
dotyczących nadzoru nad rynkiem poprzez 
umożliwienie ludziom uczestnictwa i 
wyrażania opinii o produktach;

29. uznaje, że nadzór nad rynkiem 
stanowi podstawowy filar w zakresie 
zapewniania bezpieczeństwa i jakości 
produktów na rynku wewnętrznym;
wzywa Komisję do wykorzystania potęgi 
internetu w swoich działaniach 
dotyczących nadzoru nad rynkiem poprzez 
umożliwienie ludziom uczestnictwa i 
wyrażania opinii o produktach; wzywa 
Komisję do zbadania wniosku dotyczącego 
finansowania publicznych rzeczników 
konsumentów z opłat zebranych z tytułu 
zakazów kartelowych;

Or. en

Poprawka 272
Kent Johansson
Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do wykorzystania 
potęgi internetu w swoich działaniach 
dotyczących nadzoru nad rynkiem poprzez 
umożliwienie ludziom uczestnictwa i 
wyrażania opinii o produktach;

29. wzywa Komisję do wykorzystania 
potęgi internetu w swoich działaniach 
dotyczących nadzoru nad rynkiem poprzez 
umożliwienie ludziom uczestnictwa i 
wyrażania opinii o produktach; podkreśla 
w tym kontekście wagę sprawnego 
systemu ochrony konsumenta w Unii;

Or. sv

Poprawka 273
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do wykorzystania 
potęgi internetu w swoich działaniach 

29. wzywa Komisję do wykorzystania 
potęgi internetu w swoich działaniach 
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dotyczących nadzoru nad rynkiem poprzez 
umożliwienie ludziom uczestnictwa i 
wyrażania opinii o produktach;

dotyczących nadzoru nad rynkiem poprzez 
umożliwienie ludziom uczestnictwa i 
wyrażania opinii o produktach we właściwy 
i kontrolowany sposób;

Or. fr

Poprawka 274
Jean-Pierre Audy
Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wzywa Komisję do wykorzystania 
potęgi internetu w swoich działaniach 
dotyczących nadzoru nad rynkiem poprzez 
umożliwienie ludziom uczestnictwa i 
wyrażania opinii o produktach;

29. wzywa Komisję do wykorzystania 
skuteczności internetu w swoich 
działaniach dotyczących nadzoru nad 
rynkiem poprzez umożliwienie ludziom 
uczestnictwa i wyrażania opinii o 
produktach;

Or. fr

Poprawka 275
Jürgen Creutzmann
Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. podkreśla, że urzeczywistnienie 
jednolitego rynku cyfrowego powinno 
stanowić ważny element strategii 
przemysłowej UE; podkreśla, że należy 
stosować równorzędne ramy prawne do 
rynków internetowego i nieinternetowego 
w celu zagwarantowania uczciwej 
konkurencji i ochrony konsumentów;

Or. en

Poprawka 276
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

29a. podkreśla, że polityka przemysłowa 
powinna w pełni korzystać z instrumentów 
polityki konkurencji w celu stworzenia 
równych warunków działania i wspierania 
konkurencyjnych rynków;

Or. en

Poprawka 277
Franck Proust, Marielle Gallo
Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. jest zdania, że obecnie obowiązujące 
prawa własności intelektualnej nie 
sprzyjają innowacyjności; uważa, że 
zwiększona przejrzystość, innowacyjne 
zarządzanie i stosowanie licencji mogą 
przynieść szybsze rozwiązania rynkowe;

30. przypomina, że rozwój technologiczny 
to wrażliwy i delikatny sektor; jest zdania, 
że prawa własności intelektualnej stanowią 
zasadniczy element gospodarki opartej na 
wiedzy, który stymuluje innowacyjność i 
umacnia przemysł europejski; w związku z 
tym z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
patentu europejskiego; uważa, że proces, 
który doprowadził do jego utworzenia 
powinien zostać uwzględniony w ramach 
dobrych praktyk w dziedzinie zacieśniania 
integracji przemysłu i rynku 
wewnętrznego; zwraca się do Komisji 
Europejskiej i do państw członkowskich o 
wzmocnienie ochrony praw własności 
intelektualnej, w szczególności celem 
zwalczania fałszerstwa i szpiegostwa 
przemysłowego; wzywa Komisję do 
utworzenia strategii chronienia tajemnicy 
handlowej na skalę europejską;

Or. fr

Poprawka 278
Jean-Pierre Audy
Projekt rezolucji
Ustęp 30
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Projekt rezolucji Poprawka

30. jest zdania, że obecnie obowiązujące
prawa własności intelektualnej nie 
sprzyjają innowacyjności; uważa, że 
zwiększona przejrzystość, innowacyjne 
zarządzanie i stosowanie licencji mogą 
przynieść szybsze rozwiązania rynkowe;

30. uważa, że prawa własności 
intelektualnej stanowią zasadniczy element 
dobrej polityki przemysłowej sprzyjającej
innowacyjności i badaniom naukowym; z 
zadowoleniem przyjmuje wyniki 
osiągnięte w związku z patentem 
europejskim;

Or. fr

Poprawka 279
Vittorio Prodi
Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. jest zdania, że obecnie obowiązujące 
prawa własności intelektualnej nie 
sprzyjają innowacyjności; uważa, że 
zwiększona przejrzystość, innowacyjne 
zarządzanie i stosowanie licencji mogą 
przynieść szybsze rozwiązania rynkowe;

30. jest zdania, że obecnie obowiązujące 
prawa własności intelektualnej nie 
sprzyjają innowacyjności; uważa, że 
zwiększona przejrzystość, innowacyjne 
zarządzanie i stosowanie licencji mogą 
przynieść szybsze rozwiązania rynkowe; 
podkreśla, że potrzebne są nowe struktury 
zarządzania oraz fora dla ochrony praw 
własności intelektualnej na szczeblu 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 280
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. jest zdania, że obecnie obowiązujące 
prawa własności intelektualnej nie 
sprzyjają innowacyjności; uważa, że 
zwiększona przejrzystość, innowacyjne 
zarządzanie i stosowanie licencji mogą 
przynieść szybsze rozwiązania rynkowe;

30. jest zdania, że obecnie obowiązujące 
prawa własności intelektualnej nie 
sprzyjają innowacyjności; uważa, że 
zwiększona przejrzystość, innowacyjne 
zarządzanie i stosowanie licencji mogą 
przynieść szybsze rozwiązania rynkowe; z 
zadowoleniem przyjmuje prace, które 
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Komisja rozpoczęła w tym kontekście;

Or. en

Poprawka 281
Jürgen Creutzmann
Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. podkreśla znaczenie egzekwowania 
praw własności intelektualnej w 
środowiskach fizycznym i cyfrowym dla 
wzrostu i tworzenia miejsc pracy w 
sektorach przemysłu europejskiego; w tym 
względzie z zadowoleniem przyjmuje 
ciągłą reformę unijnego systemu znaków 
towarowych, która może przyczynić się do 
ochrony znaków towarowych w internecie, 
poza internetem i na całym wewnętrznym 
rynku;

Or. en

Poprawka 282
Zofija Mazej Kukovič
Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. wzywa państwa członkowskie do 
bezzwłocznego wdrożenia patentu Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 283
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. z zadowoleniem przyjmuje 
dostrzeżenie problemu gąszczu 

31. z zadowoleniem przyjmuje 
dostrzeżenie problemu gąszczu 
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patentowego i pułapek patentowych; 
popiera wprowadzenie zmian do systemu 
regulacyjnego w celu promowania 
sprzyjających konkurencji rozwiązań w 
zakresie wzajemnego licencjonowania 
i grupowania patentów;

patentowego i pułapek patentowych; 
popiera wprowadzenie zmian do systemu 
regulacyjnego w celu promowania 
sprzyjających konkurencji rozwiązań w 
zakresie wzajemnego licencjonowania 
i grupowania patentów; uważa, że reguły i 
zasady dotyczące grupowania patentów 
muszą zostać ukierunkowane na 
przyspieszenie upowszechniania 
innowacji, zwłaszcza tych, które mają na 
celu rozwiązywanie głównych problemów 
społecznych, a także na przynoszenie 
maksymalnych korzyści dla 
społeczeństwa; wspiera w tym kontekście 
prace podjęte przez JRC i wzywa do 
uwzględnienia wiedzy fachowej JRC 
podczas opracowywania polityki w celu 
usprawnienia zasad i praktyk transferu 
technologii i wiedzy;

Or. en

Poprawka 284
Jürgen Creutzmann
Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego ustawodawstwa, 
które umożliwiłoby europejskim 
przedsiębiorstwom produkowanie leków 
generycznych i biopodobnych w UE w 
okresie obowiązywania dodatkowego 
świadectwa ochronnego po wygaśnięciu 
ochrony patentowej, w celu przygotowania 
się do natychmiastowego wprowadzenia 
ich na rynek po wygaśnięciu dodatkowego 
świadectwa ochronnego lub w celu 
prowadzenia eksportu do krajów, w 
których nie obowiązuje ani patent, ani 
dodatkowe świadectwo ochronne; uważa, 
że taki przepis mógłby przyczynić się do 
unikania podzlecania produkcji oraz 
wspierania tworzenia miejsc pracy w UE, 
a także do tworzenia równych warunków 
działania dla przedsiębiorstw europejskich 
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i konkurencyjnych przedsiębiorstw z 
państw trzecich;

Or. en

Poprawka 285
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. stwierdza, że przedsiębiorstwa 
europejskie powinny zareagować na 
wyższy poziom wymagań, szczególnie w 
dziedzinie środowiska, utrzymywany przez 
większość naszych partnerów 
handlowych; uważa, że taka sytuacja jest 
de facto szkodliwa dla ich 
konkurencyjności; zwraca się do Komisji, 
aby przeprowadziła szczegółowe analizy 
celem oszacowania kosztów związanych z 
takimi różnicami w przepisach;

Or. fr

Poprawka 286
Josefa Andrés Barea
Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. podkreśla, że stosunki zewnętrzne 
wykraczają poza porozumienia podpisane 
w ramach WTO i że w dobie rozwoju 
zewnętrznego wymiaru polityki 
przemysłowej UE i państwa członkowskie 
powinny określić wspólne punkty 
widzenia, aby zapewnić równe warunki na 
szczeblu globalnym;

Or. es

Poprawka 287
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE



PE516.811v01-00 46/87 AM\1000754PL.doc

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. odnotowuje zamiar zbadania przez 
Komisję sposobów, które umożliwiłyby 
firmom uzyskanie skutecznego uznania 
wartości ich patentów, także w ich 
sprawozdaniach finansowych, oraz 
potencjalnych korzyści pod względem 
dostępu do finansowania, wynikających z 
takiego rozszerzenia zakresu ujawniania 
informacji; ostrzega przed ustanowieniem 
nieregulowanego rynku praw własności 
intelektualnej, co prowadziłoby do 
finansjalizacji praw własności 
intelektualnej;

Or. en

Poprawka 288
Henri Weber
Projekt rezolucji
Ustęp 31 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31a. popiera przeprowadzaną reformę 
systemu prawa znaków towarowych, która 
poprawi ochronę znaków towarowych w 
internecie, poza nim i na całym jednolitym 
rynku oraz w ramach wymiany 
międzynarodowej;

Or. fr

Poprawka 289
Henri Weber
Projekt rezolucji
Ustęp 31 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

31b. przypomina, że w swojej „Strategii 
Unii Europejskiej w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego”[1], 
wysoka przedstawiciel Unii do spraw 
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zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
zaangażowała się na rzecz rozwijania 
polityki i środków cyberochrony oraz 
sprzyjania zasobom przemysłowym i 
technologicznym w dziedzinie 
bezpieczeństwa cybernetycznego; uważa, 
że taką politykę należy pilnie wdrożyć i 
rozszerzyć jej zakres w celu zapewnienia 
ochrony przedsiębiorstw, w szczególności 
MŚP, przed cyberprzestępczością;
[1] JOIN(2013)0001 final – 7.2.2013.

Or. fr

Poprawka 290
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. zauważa znaczenie strategii handlowej 
UE; zwraca się do Komisji, a także do 
wiceprzewodniczącej/wysokiej 
przedstawiciel, o opracowanie strategii 
włączenia paneli MŚP do misji UE;

32. zauważa znaczenie strategii handlowej 
UE; zwraca się do Komisji o 
zreorganizowanie polityki handlowej w 
obliczu większej konkurencji ze strony 
naszych partnerów handlowych; wzywa 
Komisję do stopniowego wprowadzenia 
zasady wzajemności handlowej, 
zwalczania barier pozataryfowych, 
lepszego reagowania na stosowanie 
retorsji i wszczynania dochodzeń;

Or. fr

Poprawka 291
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. zauważa znaczenie strategii handlowej 
UE; zwraca się do Komisji, a także do 
wiceprzewodniczącej/wysokiej 
przedstawiciel, o opracowanie strategii 
włączenia paneli MŚP do misji UE;

32. zauważa znaczenie strategii handlowej 
UE; wzywa Komisję, by prowadziła unijną 
politykę handlową i ochrony konkurencji 
w taki sposób, by służyła europejskiej 
polityce przemysłowej; zwraca się do 
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Komisji, a także do 
wiceprzewodniczącej/wysokiej 
przedstawiciel, o opracowanie strategii 
włączenia paneli MŚP do misji UE; 
zauważa, że te panele MŚP powinny 
uwzględniać prace izb handlowych, a 
także włączać doświadczenia europejskich 
centrów biznesu;

Or. en

Poprawka 292
Henri Weber
Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. zauważa znaczenie strategii handlowej 
UE; zwraca się do Komisji, a także do 
wiceprzewodniczącej/wysokiej 
przedstawiciel, o opracowanie strategii 
włączenia paneli MŚP do misji UE;

32. zauważa znaczenie strategii handlowej 
UE; zwraca się do Komisji, a także do 
wiceprzewodniczącej/wysokiej 
przedstawiciel, o opracowanie strategii 
włączenia paneli MŚP do misji UE; wzywa 
Komisję do każdorazowego dopilnowania, 
aby negocjowanie umów o wolnym 
handlu z państwami trzecimi nie 
stanowiło zagrożenia potencjału 
przedsiębiorstw europejskich w zakresie 
innowacji i konkurencyjności;

Or. fr

Poprawka 293
Josefa Andrés Barea
Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. zauważa znaczenie strategii handlowej 
UE; zwraca się do Komisji, a także do 
wiceprzewodniczącej/wysokiej 
przedstawiciel, o opracowanie strategii 
włączenia paneli MŚP do misji UE;

32. zauważa znaczenie strategii handlowej 
UE; zwraca się do Komisji, a także do 
wiceprzewodniczącej/wysokiej 
przedstawiciel, o opracowanie strategii 
włączenia paneli MŚP do misji UE oraz 
apeluje do Komisji o uwzględnienie 
ulepszonych testów konkurencyjności w 
ocenie wpływu porozumień handlowych, 
jak również w ocenie ich skumulowanego 
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wpływu;

Or. es

Poprawka 294
Gaston Franco
Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. zauważa znaczenie strategii handlowej 
UE; zwraca się do Komisji, a także do 
wiceprzewodniczącej/wysokiej 
przedstawiciel, o opracowanie strategii 
włączenia paneli MŚP do misji UE;

32. podkreśla potrzebę poprawienia 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
europejskich na rynku światowym;
zauważa znaczenie strategii handlowej UE 
i europejskiej dyplomacji gospodarczej; 
zwraca się do Komisji, a także do 
wiceprzewodniczącej/wysokiej 
przedstawiciel, o opracowanie strategii 
włączenia paneli MŚP do misji UE;

Or. fr

Poprawka 295
Patrizia Toia
Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. podkreśla znaczenie ustanowienia 
ambitnego unijnego programu wolnego 
handlu opartego na obniżeniu taryf i 
barier pozataryfowych, liberalizacji 
dostępu do zamówień publicznych i 
prywatnych inwestycji oraz 
międzynarodowej harmonizacji norm i 
przepisów; uważa za niezbędne zawarcie 
kompleksowych i ambitnych porozumień 
handlowych z USA i Japonią oraz 
wszystkimi głównymi partnerami 
handlowymi UE;

Or. en

Poprawka 296
Franck Proust
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Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. zwraca się do Komisji i do państw 
członkowskich, aby zacieśniły współpracę 
na rzecz wspierania przedsiębiorstw na 
rynkach zewnętrznych; wzywa je w 
szczególności do rozwijania instrumentów 
na rzecz MŚP, do scentralizowania 
informacji skierowanych do MŚP dzięki 
utworzeniu punktu kompleksowej obsługi 
na wszystkich terytoriach europejskich 
oraz do opracowania strategii 
uwzględniania biur MŚP w ramach zadań 
UE;

Or. fr

Poprawka 297
Ivo Belet
Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. podkreśla znaczenie norm 
środowiskowych i socjalnych w 
dwustronnych porozumieniach 
handlowych oraz wielostronnych 
stosunkach handlowych dla ustanowienia 
uczciwego i godziwego handlu oraz 
równych warunków działania na skalę 
globalną;

Or. en

Poprawka 298
Henri Weber
Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. wzywa Komisję do ukierunkowania 
polityki handlowej i polityki konkurencji 
na rzecz europejskiej polityki 
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przemysłowej;

Or. fr

Poprawka 299
Josefa Andrés Barea
Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. zauważa, że skoro otwarcie rynków 
zakłada wzajemność, UE powinna 
poważnie potraktować konkretne 
utrudnienia, szkodliwe dla europejskich 
interesów przemysłowych;

Or. es

Poprawka 300
Josefa Andrés Barea
Projekt rezolucji
Ustęp 32 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32b. podkreśla, że nierówne warunki 
działania rozmaitych branż przemysłu UE 
i ich konkurentów przyczyniają się do 
zmniejszania konkurencyjności przemysłu 
europejskiego; dlatego apeluje do Komisji 
o wprowadzenie surowszych przepisów 
dotyczących zbliżenia prawa z zakresu 
ochrony środowiska i klimatu, jak również 
norm społecznych i norm związanych ze 
środowiskiem pracy, w momencie 
podpisywania nowych porozumień 
handlowych lub przeglądu istniejących 
porozumień handlowych w celu 
zapewnienia równości warunków 
działania podmiotów mieszczących się w 
UE i poza nią;

Or. es

Poprawka 301
Franck Proust, Françoise Grossetête, Tokia Saïfi
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Projekt rezolucji
Ustęp 32 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32b. uważa w związku z tym, że Unia 
Europejska powinna kontynuować analizę 
możliwości wdrożenia – w sektorach 
przemysłowych rzeczywiście narażonych 
na ucieczkę emisji – odpowiednich 
instrumentów środowiskowych, 
stanowiących uzupełnienie systemu aukcji 
uprawnień do emisji CO2, zwłaszcza w 
ramach „mechanizmu uwzględniającego 
koszty emisji dwutlenku węgla” przy
poszanowaniu zasad WTO, gdyż 
mechanizm ten umożliwiłby zwalczanie 
ryzyka transferów emisji CO2 do krajów 
trzecich;

Or. fr

(Nawiązanie do ustępu 10 rezolucji z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie praw człowieka 
oraz norm społecznych i środowiskowych w międzynarodowych umowach handlowych 

(P7_TA(2010)0434))

Poprawka 302
Henri Weber
Projekt rezolucji
Ustęp 32 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32b. podkreśla znaczenie badań i 
innowacji dla konkurencyjności 
przedsiębiorstw europejskich na rynkach 
światowych i podkreśla znaczenie lepszego 
przewidywania przez nasze 
przedsiębiorstwa popytu na rynkach 
trzecich, aby lepiej odpowiadać na 
zapotrzebowanie na światowych rynkach;

Or. fr

Poprawka 303
Henri Weber
Projekt rezolucji
Ustęp 32 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

32c. przypomina o konieczności 
stosowania, w każdym uzasadnionym 
przez okoliczności przypadku, 
instrumentów ochrony handlowej wobec 
państw, które naruszają reguły handlu 
międzynarodowego lub umowy o wolnym 
handlu zawarte z Unią; oraz domaga się 
ułatwienia MŚP dostępu do postępowań 
antydumpingowych oraz aby były one 
szybsze, mniej kosztowne oraz zapewniały 
lepszą ochronę przed nieuczciwymi 
praktykami;

Or. fr

Poprawka 304
Henri Weber
Projekt rezolucji
Ustęp 32 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32d. jest zdania, że zmiana europejskiej 
dyrektywy w sprawie ofert przejęcia jest 
niezbędna, aby Europa dysponowała 
środkami przeciwdziałania 
przedsięwzięciom, które mogą okazać się 
szkodliwe dla sektora przemysłowego;

Or. fr

Poprawka 305
Henri Weber
Projekt rezolucji
Ustęp 32 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32e. podkreśla, że podstawowe znaczenie 
dla ożywienia przemysłowego ma, aby 
Unia wymagała od swoich partnerów 
przestrzegania zasady wzajemności w 
stosunkach handlowych, zwłaszcza w 
dziedzinie dostępu do zamówień 
publicznych; lepsze chronienie praw 
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własności przemysłowej przedsiębiorstw 
europejskich i zwiększenie skuteczności 
instrumentów ochrony handlowej UE;

Or. fr

Poprawka 306
Henri Weber
Projekt rezolucji
Ustęp 32 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32f. z ubolewaniem przyjmuje 
niedostateczną ochronę praw własności 
intelektualnej i wyraża żal z powodu 
braku konkretnych środków 
udostępnianych przedsiębiorstwom 
europejskim, a szczególnie MŚP, 
zmierzających do zwalczania nadużyć, 
których są ofiarą; 

Or. fr

Poprawka 307
Henri Weber
Projekt rezolucji
Ustęp 32 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32g. uznaje za niezbędne, aby w ramach 
ożywienia swojej polityki przemysłowej 
Unia dysponowała instrumentami 
umożliwiającymi:
- prowadzenie bardziej aktywnej polityki 
antydumpingowej i reagowanie między 
innymi na nadużycia w finansowaniu 
eksportu przez niektóre państwa trzecie,
- prowadzenie autentycznej polityki 
kursowej chroniącej europejskie interesy 
handlowe,
- rozpowszechnienie koncepcji 
„sprawiedliwej wymiany” opartej na 
wzajemnym poszanowaniu norm 
społecznych, środowiskowych, 
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kulturowych lub związanych z
poszanowaniem praw człowieka w ramach 
międzynarodowej wymiany handlowej;

Or. fr

Poprawka 308
Adam Gierek
Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; opowiada się za 
staraniami na rzecz stopniowego 
wycofania dotacji przeznaczonych na 
paliwa kopalne; opowiada się za 
zdefiniowaniem na nowo podobieństwa 
produktów poprzez rozróżnianie ich na 
podstawie ich śladu węglowego;

skreślony

Or. pl

Poprawka 309
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych i 
inwestycyjnych; opowiada się za 
staraniami na rzecz stopniowego 
wycofania dotacji przeznaczonych na 
paliwa kopalne; opowiada się za 
zdefiniowaniem na nowo podobieństwa 
produktów poprzez rozróżnianie ich na 
podstawie ich śladu węglowego;

33. wzywa Komisję, aby w odniesieniu do 
umów handlowych poprawiła znacznie 
swoją ocenę, w szczególności jeśli chodzi o 
ocenę wpływu z uwzględnieniem pojęcia 
konkurencyjności sektora przemysłowego, 
przez przeprowadzenie analizy ex post 
oraz skumulowanej analizy skutków dla 
konkurencyjności przemysłu wszystkich 
umów, które zostały zawarte lub są 
negocjowane; uznaje znaczenie 
handlowego i inwestycyjnego partnerstwa 
transatlantyckiego;

Or. fr



PE516.811v01-00 56/87 AM\1000754PL.doc

PL

Poprawka 310
Konrad Szymański
Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; opowiada się za 
staraniami na rzecz stopniowego 
wycofania dotacji przeznaczonych na 
paliwa kopalne; opowiada się za 
zdefiniowaniem na nowo podobieństwa 
produktów poprzez rozróżnianie ich na 
podstawie ich śladu węglowego;

33. podkreśla znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; ostrzega jednak, że 
powiększająca się różnica cen energii dla 
przemysłu pomiędzy UE a USA może w 
ostateczności sprawić, że UE zajmie 
bardzo słabą pozycję konkurencyjną 
wobec USA;

Or. en

Poprawka 311
Niki Tzavela
Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; opowiada się za 
staraniami na rzecz stopniowego 
wycofania dotacji przeznaczonych na 
paliwa kopalne; opowiada się za 
zdefiniowaniem na nowo podobieństwa 
produktów poprzez rozróżnianie ich na 
podstawie ich śladu węglowego;

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; podkreśla, że 
ewentualne nawiązanie transatlantyckich 
partnerstw handlowych i inwestycyjnych 
doprowadzi do stworzenia szerokiej 
przestrzeni gospodarczej, co z kolei 
wzmocniłoby relacje UE i posłużyłoby 
jako mechanizm zwielokrotniający 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 
UE;

Or. en

Poprawka 312
Daniel Caspary
Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
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transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; opowiada się za 
staraniami na rzecz stopniowego 
wycofania dotacji przeznaczonych na 
paliwa kopalne; opowiada się za 
zdefiniowaniem na nowo podobieństwa 
produktów poprzez rozróżnianie ich na 
podstawie ich śladu węglowego;

transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych dla osiągania 
europejskich celów reindustrializacji, 
wzrostu i zatrudnienia; opowiada się za 
staraniami na rzecz stopniowego 
wycofania dotacji przeznaczonych na 
paliwa kopalne; wzywa Komisję, aby 
aktywnie realizowała te cele w ramach 
polityki konkurencji, w dziedzinie 
energetyki i w branży surowcowej poprzez 
redukcję ceł, lepszy dostęp do rynku usług 
i inwestycji, kooperację regulacyjną oraz 
poprawę zasad zakupów publicznych i 
ochronę własności intelektualnej;

Or. de

Poprawka 313
Bendt Bendtsen
Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; opowiada się za 
staraniami na rzecz stopniowego 
wycofania dotacji przeznaczonych na 
paliwa kopalne; opowiada się za 
zdefiniowaniem na nowo podobieństwa 
produktów poprzez rozróżnianie ich na 
podstawie ich śladu węglowego;

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; które mają potencjał do 
uproszczenia i zwiększenia eksportu 
europejskich produktów przemysłowych, 
polepszenia zdolności konkurowania 
przemysłu poprzez zwiększone 
międzynarodowe standardy produkcyjne 
oraz obniżenia kosztów importu surowych 
i wstępnie obrobionych materiałów dla 
przedsiębiorstw produkcyjnych, co może 
dać przemysłowi europejskiemu potrzebny 
impuls i mieć wpływ na wzrost 
odpowiadający 0,5 % z PKB UE i tym 
samym na tysiące nowych miejsc pracy; 
opowiada się za staraniami na rzecz 
stopniowego wycofania dotacji 
przeznaczonych na paliwa kopalne; 
opowiada się za zdefiniowaniem na nowo 
podobieństwa produktów poprzez 
rozróżnianie ich na podstawie ich śladu 
węglowego;
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Or. da

Poprawka 314
Herbert Reul
Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; opowiada się za 
staraniami na rzecz stopniowego 
wycofania dotacji przeznaczonych na 
paliwa kopalne; opowiada się za 
zdefiniowaniem na nowo podobieństwa 
produktów poprzez rozróżnianie ich na 
podstawie ich śladu węglowego;

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych;

Or. de

Poprawka 315
Zofija Mazej Kukovič
Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; opowiada się za 
staraniami na rzecz stopniowego 
wycofania dotacji przeznaczonych na 
paliwa kopalne; opowiada się za 
zdefiniowaniem na nowo podobieństwa 
produktów poprzez rozróżnianie ich na 
podstawie ich śladu węglowego;

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych;

Or. en

Poprawka 316
Daniel Caspary
Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
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transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; opowiada się za 
staraniami na rzecz stopniowego 
wycofania dotacji przeznaczonych na 
paliwa kopalne; opowiada się za 
zdefiniowaniem na nowo podobieństwa 
produktów poprzez rozróżnianie ich na 
podstawie ich śladu węglowego;

transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; opowiada się za 
staraniami na rzecz stopniowego 
wycofania dotacji przeznaczonych na 
paliwa kopalne;

Or. de

Poprawka 317
Silvia-Adriana Ţicău
Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; opowiada się za 
staraniami na rzecz stopniowego 
wycofania dotacji przeznaczonych na 
paliwa kopalne; opowiada się za 
zdefiniowaniem na nowo podobieństwa 
produktów poprzez rozróżnianie ich na
podstawie ich śladu węglowego;

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; opowiada się za 
zdefiniowaniem na nowo podobieństwa 
produktów poprzez rozróżnianie ich na 
podstawie ich śladu węglowego;

Or. ro

Poprawka 318
Evelyne Gebhardt
Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; opowiada się za 
staraniami na rzecz stopniowego 
wycofania dotacji przeznaczonych na 
paliwa kopalne; opowiada się za 
zdefiniowaniem na nowo podobieństwa 
produktów poprzez rozróżnianie ich na 
podstawie ich śladu węglowego;

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; opowiada się za 
staraniami na rzecz stopniowego 
wycofania dotacji przeznaczonych na 
paliwa kopalne; opowiada się za 
zdefiniowaniem na nowo podobieństwa 
produktów poprzez rozróżnianie ich na 
podstawie ich śladu węglowego; podkreśla 
potrzebę skoordynowania przepisów, a 
także zmniejszenia obciążeń przepisowych 
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i administracyjnych, zgodnie z 
zamierzeniami transatlantyckich 
partnerstw handlowych i inwestycyjnych, 
co należałoby zrealizować przy ścisłym 
uwzględnieniu i ochronie wysokich norm 
socjalnych i środowiskowych oraz praw 
pracowników;

Or. en

Poprawka 319
Rachida Dati
Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych i 
inwestycyjnych; opowiada się za 
staraniami na rzecz stopniowego 
wycofania dotacji przeznaczonych na 
paliwa kopalne; opowiada się za 
zdefiniowaniem na nowo podobieństwa 
produktów poprzez rozróżnianie ich na 
podstawie ich śladu węglowego;

33. dostrzega znaczenie i szansę
nawiązywania transatlantyckich partnerstw 
handlowych i inwestycyjnych w celu 
ułatwienia wymiany; przypomina jednak o 
konieczności przeprowadzenia negocjacji 
bez szkody dla konkurencyjności 
przemysłowej, niezależnie od sektora;
opowiada się za staraniami na rzecz 
stopniowego wycofania dotacji 
przeznaczonych na paliwa kopalne; 
opowiada się za zdefiniowaniem na nowo 
podobieństwa produktów poprzez 
rozróżnianie ich na podstawie ich śladu 
węglowego;

Or. fr

Poprawka 320
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; opowiada się za 
staraniami na rzecz stopniowego 
wycofania dotacji przeznaczonych na 
paliwa kopalne; opowiada się za 

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; opowiada się za 
staraniami na rzecz stopniowego 
wycofania dotacji przeznaczonych na 
paliwa kopalne w takich etapach, które 
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zdefiniowaniem na nowo podobieństwa 
produktów poprzez rozróżnianie ich na 
podstawie ich śladu węglowego;

uwzględniałyby kontekst społeczny oraz 
potrzebę bezpiecznych dostaw energii; 
opowiada się za zdefiniowaniem na nowo 
podobieństwa produktów poprzez 
rozróżnianie ich na podstawie ich śladu 
węglowego;

Or. en

Poprawka 321
Vittorio Prodi
Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; opowiada się za 
staraniami na rzecz stopniowego 
wycofania dotacji przeznaczonych na 
paliwa kopalne; opowiada się za 
zdefiniowaniem na nowo podobieństwa 
produktów poprzez rozróżnianie ich na 
podstawie ich śladu węglowego;

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; opowiada się za 
staraniami na rzecz stopniowego 
wycofania dotacji przeznaczonych na 
paliwa kopalne oraz zagwarantowania 
unijnych norm ochrony konsumentów, 
środowiska czy zdrowia; opowiada się za 
zdefiniowaniem na nowo podobieństwa 
produktów poprzez rozróżnianie ich na 
podstawie ich śladu węglowego;

Or. en

Poprawka 322
Romana Jordan
Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; opowiada się za 
staraniami na rzecz stopniowego 
wycofania dotacji przeznaczonych na 
paliwa kopalne; opowiada się za 
zdefiniowaniem na nowo podobieństwa 
produktów poprzez rozróżnianie ich na 
podstawie ich śladu węglowego;

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych; opowiada się za 
staraniami na rzecz stopniowego 
wycofania dotacji przeznaczonych na 
paliwa kopalne; opowiada się za 
opracowaniem jednolitych standardów na 
podstawie elementów zrównoważonego 
rozwoju;
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Or. sl

Poprawka 323
Jean-Pierre Audy
Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
transatlantyckich partnerstw handlowych i 
inwestycyjnych; opowiada się za 
staraniami na rzecz stopniowego 
wycofania dotacji przeznaczonych na 
paliwa kopalne; opowiada się za 
zdefiniowaniem na nowo podobieństwa 
produktów poprzez rozróżnianie ich na 
podstawie ich śladu węglowego;

33. dostrzega znaczenie nawiązywania 
partnerstw handlowych i inwestycyjnych; 
opowiada się za staraniami na rzecz 
stopniowego wycofania dotacji 
przeznaczonych na paliwa kopalne; 
opowiada się za zdefiniowaniem na nowo 
podobieństwa produktów poprzez 
rozróżnianie ich na podstawie ich śladu 
węglowego;

Or. fr

Poprawka 324
Bernd Lange
Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

33a. podkreśla, że nie ma mowy o 
akceptacji nieuczciwego dumpingu krajów 
trzecich oraz że prawa pracownicze muszą 
mieć zastosowanie wszędzie; wzywa 
Komisję, aby obok wolnego handlu 
zapewnić także uczciwy handel, zaś we 
wszystkich przyszłych handlowych 
umowach międzynarodowych konieczne 
jest zakotwiczenie standardów socjalnych 
i ochrony środowiska, a także praw 
pracowniczych; dopiero w ten sposób 
powstaną równe szanse konkurencyjne;

Or. de

Poprawka 325
Daniel Caspary
Projekt rezolucji
Ustęp 33 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

33a. uznaje ponadto znaczenie otwartych 
rynków i wzywa w związku z tym Komisję, 
aby zdecydowanie kontynuowała swe 
multi-, bi- i unilateralne staranie o 
liberalizację handlu i likwidację 
protekcjonizmu oraz by doprowadziła je 
do znaczących skutków, a także aby 
zrezygnowała z własnych działań 
protekcjonistycznych;

Or. de

Poprawka 326
Kent Johansson
Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wzywa Komisję do umożliwienia 
związkom zawodowym składania skarg 
handlowych;

skreślony

Or. sv

Poprawka 327
Romana Jordan
Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wzywa Komisję do umożliwienia 
związkom zawodowym składania skarg 
handlowych;

skreślony

Or. sl

Poprawka 328
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 34
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Projekt rezolucji Poprawka

34. wzywa Komisję do umożliwienia 
związkom zawodowym składania skarg 
handlowych;

skreślony

Or. fr

Poprawka 329
Paul Rübig
Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wzywa Komisję do umożliwienia 
związkom zawodowym składania skarg 
handlowych;

skreślony

Or. de

Poprawka 330
Bernd Lange
Projekt rezolucji
Ustęp 34 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

34a. podkreśla, że w zawieranych w 
przyszłości umowach handlowych, 
umowach inwestycyjnych i umowach o 
własności intelektualnej należy wzmocnić 
pozycję przemysłowego łańcucha wartości 
w Europie i w tym zakresie należy już na 
etapie udzielania mandatu uwzględniać 
odpowiednie ukierunkowanie 
strategiczne;

Or. de

Poprawka 331
Bernd Lange
Projekt rezolucji
Ustęp 34 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

34b. podkreśla, że działalność 
inwestycyjna na rynkach wschodzących 
musi zostać wzmocniona i zabezpieczona 
umowami handlowymi; inwestycje w 
krajach trzecich powinny mieć na celu 
także wdrażanie standardów CSR oraz 
standardów UE uczestnictwa 
pracowników w podejmowaniu decyzji 
przez przedsiębiorstwa europejskie w 
państwach trzecich, jak również 
wspieranie rozwoju regionalnego;

Or. de

Poprawka 332
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do opracowania 
europejskiej strategii eksportu dotyczącej 
technologii zasobo- i energooszczędnych;

35. wzywa Komisję do opracowania 
europejskiej strategii eksportu dotyczącej 
technologii zasobo- i energooszczędnych 
oraz odpowiednich usług, która 
obejmowałaby dyplomację normalizacyjną 
w celu zagwarantowania propagowania 
norm europejskich na całym świecie;

Or. en

Poprawka 333
Niki Tzavela
Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do opracowania 
europejskiej strategii eksportu dotyczącej 
technologii zasobo- i energooszczędnych;

35. wzywa Komisję do opracowania 
europejskiej strategii eksportu dotyczącej 
zasobów i technologii energooszczędnych;

Or. en
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Poprawka 334
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35a. przypomina, że standardy i przepisy 
techniczne mają podstawowe znaczenie 
dla zapewnienia UE przewodniej roli w 
innowacyjnych sektorach, w tym w 
sektorze technologii ekologicznych; 
wzywa zatem Komisję do umocnienia 
zdolności UE do tworzenia 
międzynarodowych standardów i norm 
technicznych w innowacyjnych sektorach; 
zachęca również Komisję do usprawnienia 
współpracy z najważniejszymi państwami 
trzecimi – szczególnie z państwami z 
grupy rynków wschodzących – w celu 
przyjęcia wspólnych standardów i norm 
technicznych;

Or. en

Poprawka 335
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 35 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

35b. podkreśla potrzebę zachowania 
odpowiedzialności budżetowej podczas 
finansowania środków i działań z zakresu 
proponowanej polityki niezbędnych dla 
RISE;

Or. en

Poprawka 336
Herbert Reul
Projekt rezolucji
Podtytuł 4
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Projekt rezolucji Poprawka

Finansowanie i przemiana przemysłu Finansowanie wydajnego przemysłu 
europejskiego

Or. de

Poprawka 337
Bendt Bendtsen
Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. dostrzega ograniczanie udzielania 
kredytów przez banki i wpływ tego 
zjawiska, w szczególności na MŚP; z 
zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę 
Komisji w sprawie długoterminowego 
finansowania; podkreśla konieczność 
poprawy solidności sektora bankowości w 
UE poprzez wprowadzenie pakietu 
Bazylea III, unii bankowej i EMS;

36. dostrzega ograniczanie udzielania 
kredytów przez banki i wpływ tego 
zjawiska, w szczególności na MŚP; z 
zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę 
Komisji w sprawie długoterminowego 
finansowania; podkreśla konieczność 
poprawy solidności sektora bankowości w 
UE poprzez wprowadzenie pakietu 
Bazylea III, unii bankowej i EMS;
podkreśla jednak, że ważne jest, by nasi 
międzynarodowi partnerzy wdrożyli także 
przepisy Bazylei III, tak by 
przedsiębiorstwa europejskie i MŚP nie 
były stawiane na względnie gorszej 
pozycji, co będzie niekorzystnie wpływało 
na europejską konkurencyjność;

Or. da

Poprawka 338
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. dostrzega ograniczanie udzielania 
kredytów przez banki i wpływ tego 
zjawiska, w szczególności na MŚP; z 
zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę 
Komisji w sprawie długoterminowego 
finansowania; podkreśla konieczność 
poprawy solidności sektora bankowości w 

36. dostrzega ograniczanie udzielania 
kredytów przez banki i wpływ tego 
zjawiska, w szczególności na MŚP; wyraża 
ubolewanie, że takie ograniczenia 
stosowane są również wobec 
instrumentów udostępnianych przez Unię 
Europejską i jest zdania, że Komisja 
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UE poprzez wprowadzenie pakietu 
Bazylea III, unii bankowej i EMS;

powinna zażądać sprawozdań rocznych od 
odpowiedzialnych za to pośredników 
finansowych; z zadowoleniem przyjmuje 
zieloną księgę Komisji w sprawie 
długoterminowego finansowania; 
podkreśla konieczność poprawy solidności 
sektora bankowości w UE poprzez 
wprowadzenie pakietu Bazylea III, unii 
bankowej i EMS;

Or. fr

Poprawka 339
Konrad Szymański
Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. dostrzega ograniczanie udzielania 
kredytów przez banki i wpływ tego 
zjawiska, w szczególności na MŚP; z 
zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę 
Komisji w sprawie długoterminowego 
finansowania; podkreśla konieczność 
poprawy solidności sektora bankowości w 
UE poprzez wprowadzenie pakietu 
Bazylea III, unii bankowej i EMS;

36. dostrzega ograniczanie udzielania 
kredytów przez banki i negatywny wpływ 
tego zjawiska, w szczególności na MŚP; z 
zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę 
Komisji w sprawie długoterminowego 
finansowania; podkreśla konieczność 
poprawy solidności i wiarygodności
sektora bankowości w UE poprzez szybkie
wprowadzenie pakietu Bazylea III,
jednolity mechanizm nadzorczy oraz 
związane z tym wprowadzenie poprawek 
do rozporządzenia o EUNB, a także 
wsparcie demokratycznej rozliczalności na 
wszystkich etapach unii bankowej i
pomocy EMS;

Or. en

Poprawka 340
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. uważa, że należy zbadać nowe 
alternatywne i kreatywne kierunki 
finansowania, zwłaszcza w odniesieniu do 
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finansowania ze środków prywatnych oraz 
inwestycji kapitałowych; zwraca uwagę, że 
propagowanie znajomości zagadnień 
finansowych również odgrywa ważną rolę 
w tym względzie i należy włączyć 
znajomość zagadnień finansowych do 
szkolnych programów nauczania;

Or. en

Poprawka 341
Judith A. Merkies
Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. podkreśla wagę instrumentów 
finansowych dla przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność i MŚP, tak 
by przedsiębiorcy dysponowali środkami 
potrzebnymi do wprowadzania na rynek 
innowacyjnych pomysłów;

Or. nl

Poprawka 342
Josefa Andrés Barea
Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36a. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji na rzecz stworzenia razem z EBI 
wspólnych instrumentów finansowych i 
odnotowuje zatwierdzenie jej przez Radę 
Europejską w czerwcu 2013 r.; wyraża 
zadowolenie ze względu na deklarację 
Komisji i EBI o przedstawieniu Radzie 
Europejskiej ogólnego raportu 
dotyczącego realizacji tej inicjatywy przed 
posiedzeniem w październiku 2013 r. i 
obejmującego cele ilościowe, instrumenty 
oraz harmonogram;

Or. es
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Poprawka 343
Josefa Andrés Barea
Projekt rezolucji
Ustęp 36 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36b. zwraca się do Rady o niezwłoczne 
określenie – w porozumieniu z Komisją i 
EBI – parametrów potrzebnych do 
opracowania takich instrumentów w celu 
uzyskania istotnego efektu dźwigni; 
dlatego podkreśla ich znaczenie, aby 
instrumenty te mogły zacząć 
funkcjonować przed końcem 2013 r.;

Or. es

Poprawka 344
Josefa Andrés Barea
Projekt rezolucji
Ustęp 36 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36c. zauważa, że pomocniczość zakłada 
duże zróżnicowanie polityki fiskalnej, jak 
również systemów pożyczkowych i 
pomocowych w całej Europie; dlatego 
nalega, by Komisja dokonała oceny i 
przeglądu instrumentów krajowych w celu 
ich skutecznego zbliżenia;

Or. es

Poprawka 345
Josefa Andrés Barea
Projekt rezolucji
Ustęp 36 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

36d. stwierdza, że fragmentaryzacja 
rynków kredytowych i rozbieżność między 
wysokością odsetek od bankowych 
kredytów dla firm w różnych państwach 
członkowskich osłabiają odporność 
banków i systemów finansowych, 
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zmniejszają dostępność i podnoszą koszt 
kapitału dla firm i konsumentów, co 
stanowi istotną przeszkodę dla wzrostu i 
zatrudnienia;

Or. es

Poprawka 346
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. wzywa Komisję do zbadania, jak 
można wykorzystać rynek papierów 
wartościowych zabezpieczonych 
aktywami, aby ułatwić finansowanie MŚP; 
zauważa rolę, jaką mogą odegrać 
publiczne banki poprzez inwestowanie w 
emitowane przez banki strukturyzowane 
obligacje zabezpieczone i połączenie 
takich inwestycji z wyższymi celami w 
zakresie udzielania kredytów MŚP;

37. wzywa Komisję do zbadania, jak 
można wykorzystać rynek papierów 
wartościowych zabezpieczonych 
aktywami, aby ułatwić finansowanie MŚP; 
zauważa rolę, jaką mogą odegrać banki 
rozwoju przedsiębiorczości i banki 
infrastruktury poprzez inwestowanie w 
emitowane przez banki strukturyzowane 
obligacje zabezpieczone i połączenie 
takich inwestycji z wyższymi celami w 
zakresie udzielania kredytów MŚP; z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący prywatno-prywatnych 
partnerstw kredytowych, w ramach 
których towarzystwo ubezpieczeniowe i 
bank współpracują przy udzielaniu 
krótko- i długoterminowych kredytów;

Or. en

Poprawka 347
Josefa Andrés Barea
Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. wzywa Komisję do zbadania, jak 
można wykorzystać rynek papierów 
wartościowych zabezpieczonych 
aktywami, aby ułatwić finansowanie MŚP; 
zauważa rolę, jaką mogą odegrać publiczne 
banki poprzez inwestowanie w emitowane 

37. zauważa potrzebę rozwijania 
alternatywnych źródeł finansowania 
MŚP; wzywa Komisję do zbadania, jak 
można wykorzystać rynek papierów 
wartościowych zabezpieczonych 
aktywami, jak również alternatywnych 
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przez banki strukturyzowane obligacje 
zabezpieczone i połączenie takich 
inwestycji z wyższymi celami w zakresie 
udzielania kredytów MŚP;

form pośrednictwa bankowego przy 
odpowiednim nadzorze ostrożnościowym, 
aby ułatwić finansowanie MŚP; zauważa 
rolę, jaką mogą odegrać publiczne banki 
poprzez inwestowanie w emitowane przez 
banki strukturyzowane obligacje 
zabezpieczone i połączenie takich 
inwestycji z wyższymi celami w zakresie 
udzielania kredytów MŚP;

Or. es

Poprawka 348
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 37 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37a. uznaje, że europejskie wsparcie i 
instrumenty finansowe cierpią z powodu 
niedostatecznego uznania przez podmioty 
gospodarcze, w szczególności przez MŚP; 
domaga się utworzenia na wszystkich 
terytoriach europejskich punktu 
kompleksowej obsługi celem 
scentralizowania skierowanych do MŚP 
informacji dotyczących europejskich 
możliwości finansowania;

Or. fr

Poprawka 349
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 37 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

37b. przypomina, że inwestowanie w 
przemysł to długotrwały proces; domaga 
się od Komisji i państw członkowskich 
poprawy ram prawnych, aby były one 
bardziej jasne i przewidywalne oraz aby 
sprzyjały inwestowaniu w przemysł;

Or. fr
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Poprawka 350
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. zwraca się do Komisji o opublikowanie 
komunikatu na temat finansowania 
społecznościowego; wzywa Komisję do 
opracowania solidnych ram regulacyjnych 
dotyczących finansowania 
społecznościowego do kwoty 1 mln EUR 
na przedsięwzięcie;

38. wskazuje na kwitnący rozwój inicjatyw 
finansowania społecznościowego oraz e-
platform dla kredytów w Europie, a także 
finansowych i pozafinansowych korzyści, 
jakie MŚP oraz przedsiębiorcom przynosi 
tego typu finansowanie, takich jak 
zapewnianie funduszy na rozruch, 
zatwierdzanie produktów, opinie klientów 
o produktach, a także stabilna i 
zaangażowana struktura udziałów; zwraca 
się do Komisji o opublikowanie 
komunikatu na temat finansowania 
społecznościowego; wzywa Komisję do 
opracowania solidnych ram regulacyjnych 
dotyczących finansowania 
społecznościowego do kwoty 1 mln EUR 
na przedsięwzięcie; wzywa Komisję do 
rozważenia udostępnienia ograniczonych 
funduszy dla serwisów finansowania 
społecznościowego, jak to zrobiły niektóre 
państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 351
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský
Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. zwraca się do Komisji o opublikowanie 
komunikatu na temat finansowania 
społecznościowego; wzywa Komisję do 
opracowania solidnych ram regulacyjnych 
dotyczących finansowania 
społecznościowego do kwoty 1 mln EUR 
na przedsięwzięcie;

38. uważa, że ważne jest pobudzanie 
nowych innowacyjnych modeli 
finansowania dla MŚP o dużym 
potencjale wzrostu i wzywa Komisję do 
opracowania skutecznych ram 
regulacyjnych dotyczących finansowania 
społecznościowego, które uznają niski 
poziom dostępnych zasobów przy 
jednoczesnym uwzględnieniu unikalnych 
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kwestii ochrony inwestorów;

Or. en

Poprawka 352
Patrizia Toia
Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38a. wzywa Komisję do określenia 
mechanizmów podatkowych 
ułatwiających fuzję małych 
przedsiębiorstw;

Or. it

Poprawka 353
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. wzywa Komisję do wspierania 
tworzenia lokalnych rynków obligacji dla 
MŚP;

39. wzywa Komisję do wspierania 
tworzenia lokalnych rynków obligacji dla 
MŚP w celu zapewnienia odpowiedniego 
finansowania długoterminowego, 
zwłaszcza w regionach mających 
ograniczony dostęp do kredytów; uważa, 
że lokalne rynki obligacji, takie jak giełda 
papierów wartościowych w Stuttgarcie,
mogłyby posłużyć jako potencjalny wzór;

Or. en

Poprawka 354
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. wzywa Komisję do wspierania rozwoju 
krajowych banków inwestycyjnych dla 
MŚP i do umożliwienia istniejącym 

40. wzywa Komisję do wspierania rozwoju 
krajowych banków inwestycyjnych dla 
MŚP i do umożliwienia istniejącym 
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bankom rozszerzenia ich działalności na 
inne państwa członkowskie;

bankom uczestniczenia w finansowaniu 
projektów poza swoim terytorium;

Or. fr

Poprawka 355
Patrizia Toia
Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. wzywa Komisję do wspierania rozwoju 
krajowych banków inwestycyjnych dla 
MŚP i do umożliwienia istniejącym 
bankom rozszerzenia ich działalności na 
inne państwa członkowskie;

40. wzywa Komisję do wspierania rozwoju 
krajowych banków inwestycyjnych dla 
MŚP i do umożliwienia istniejącym 
bankom rozszerzenia ich działalności na 
inne państwa członkowskie, opracowując 
adresy umożliwiające obejście 
rozpowszechnionego zjawiska credit 
crunch;

Or. it

Poprawka 356
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie 
opóźnień w płatnościach;

41. uważa, że opóźnienie płatności 
stanowi źródło braku stabilności i utraty 
konkurencyjności dla przedsiębiorstw 
przemysłowych, w szczególności dla MŚP;
wzywa zatem państwa członkowskie do 
pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie 
opóźnień w płatnościach;

Or. fr

Poprawka 357
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský
Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. wzywa państwa członkowskie do 41. pochwala te państwa członkowskie, 
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pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie 
opóźnień w płatnościach;

które dokonały pełnego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie opóźnień w 
płatnościach, i wzywa do pełnego jej 
wdrożenia w całej UE;

Or. en

Poprawka 358
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 41 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

41a. wspiera ściślejszą koordynację 
opodatkowania przedsiębiorstw w UE 
poprzez stworzenie jednolitej podstawy 
opodatkowania; uważa, że nieuczciwa 
konkurencja podatkowa między 
państwami członkowskimi nie służy 
rozwojowi silnej europejskiej polityki 
przemysłowej; ponadto systemy podatkowe 
często stawiają MŚP w niekorzystnej 
sytuacji w porównaniu do większych 
przedsiębiorstw, tłumiąc tym samym ich 
potencjalny rozwój i inwestycje; uważa, że 
zmniejszeniu obciążeń podatkowych dla 
MŚP powinny towarzyszyć działania 
zmierzające do zwalczania uchylania się 
od opodatkowania, unikania 
opodatkowania i oszustw podatkowych, 
które dotykają przede wszystkim kraje 
południowe oraz duże wielonarodowe 
przedsiębiorstwa; należy podjąć działania 
na szczeblu unijnym, aby duże 
wielonarodowe przedsiębiorstwa nie 
mogły stosować agresywnego planowania 
podatkowego w celu unikania 
opodatkowania;

Or. en

Poprawka 359
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 42
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Projekt rezolucji Poprawka

42. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie 
kapitału EBI; uważa, że jego cel w zakresie 
inwestycji niskoemisyjnych do 2020 r. 
powinien wynosić 60%;

42. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie 
kapitału EBI; uważa, że jego cel w zakresie 
inwestycji niskoemisyjnych do 2020 r. 
powinien wynosić 60 %; zwraca się do
Komisji i EBI o zbadanie modelu 
finansowania dla ekoefektywności, który 
udzielałby kredytów na takie inwestycje 
wraz z zaliczką na przyszłe zyski z tytułu 
efektywności (na przykład kredyt w 
wysokości 120 %), która mogłaby zostać 
wykorzystana na inne inwestycje 
niezwiązane z efektywnością i spłacona 
między innymi z pozostałych zysków z 
tytułu efektywności;

Or. en

Poprawka 360
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský
Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie 
kapitału EBI; uważa, że jego cel w 
zakresie inwestycji niskoemisyjnych do 
2020 r. powinien wynosić 60%;

42. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie 
kapitału EBI i uważa, że, jako jeden z 
największych podmiotów finansujących 
inwestycje niskoemisyjne na świecie, już 
ma ambitne cele klimatyczne w swoim 
planie operacyjnym i będzie nadal 
odgrywać przewodnią rolę w dostarczaniu 
funduszy związanych z kwestią zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 361
Josefa Andrés Barea
Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie 
kapitału EBI; uważa, że jego cel w zakresie 

42. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie 
kapitału EBI; jest zdania, że EBI może 
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inwestycji niskoemisyjnych do 2020 r. 
powinien wynosić 60%;

przyczynić się do rozwiązania problemów 
fragmentaryzacji rynków finansowych 
UE; apeluje do EBI o dalsze badanie 
rozwoju nowych modeli kredytowych 
dostosowanych do potrzeb przemysłu;
uważa, że jego cel w zakresie inwestycji 
niskoemisyjnych do 2020 r. powinien 
wynosić 60 %;

Or. es

Poprawka 362
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie 
kapitału EBI; uważa, że jego cel w zakresie 
inwestycji niskoemisyjnych do 2020 r. 
powinien wynosić 60%;

42. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie 
kapitału EBI;

Or. fr

Poprawka 363
Zofija Mazej Kukovič
Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie 
kapitału EBI; uważa, że jego cel w zakresie 
inwestycji niskoemisyjnych do 2020 r. 
powinien wynosić 60%;

42. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie 
kapitału EBI;

Or. en

Poprawka 364
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 42 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

42a. uważa, że stopniowe wycofywanie 
szkodliwych dopłat pomogłoby zmniejszyć 
ograniczenia publicznych środków 
budżetowych i sprawić, że dla innowacji 
oraz badań i rozwoju dostępnych byłoby 
więcej funduszy;

Or. en

Poprawka 365
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 42 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42a. podkreśla znaczenie tworzenia sieci 
powiązanych pośredników w celu 
tworzenia i wspierania MŚP, a także 
udzielania im pożyczek w celu rozwijania 
ducha przedsiębiorczości;

Or. fr

Poprawka 366
Josefa Andrés Barea
Projekt rezolucji
Ustęp 42 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42a. apeluje do EBI o zrealizowanie 
swego planu zwiększenia aktywności 
kredytowej w UE o ponad 50 % w latach 
2013–2015;

Or. es

Poprawka 367
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 43



PE516.811v01-00 80/87 AM\1000754PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

43. podkreśla znaczenie kapitału 
wysokiego ryzyka i sieci aniołów biznesu; 
uważa, że Europejski Fundusz 
Inwestycyjny ma kluczową rolę do 
odegrania w rozwijaniu rynków kapitału 
wysokiego ryzyka; uważa, że należy znieść 
rozróżnienie podatkowe między kapitałem 
własnym a zobowiązaniami;

43. podkreśla znaczenie kapitału 
wysokiego ryzyka i sieci aniołów biznesu; 
z zadowoleniem przyjmuje wsparcie UE 
dla tworzenia sieci aniołów biznesu oraz 
inkubatorów; z zadowoleniem przyjmuje 
zwłaszcza ustanowienie instrumentu 
kapitałowego w ramach programu 
„Horyzont 2020” i COSME w celu 
przyczynienia się do zwiększenia ilości i 
jakości dostarczanych kapitałów 
wysokiego ryzyka; uważa, że Europejski 
Fundusz Inwestycyjny ma kluczową rolę 
do odegrania w rozwijaniu rynków kapitału 
wysokiego ryzyka, w szczególności w 
zakresie rozpowszechniania 
zrównoważonych technologii; uważa, że 
należy znieść rozróżnienie podatkowe 
między kapitałem własnym a 
zobowiązaniami;

Or. en

Poprawka 368
Paul Rübig
Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. podkreśla znaczenie kapitału 
wysokiego ryzyka i sieci aniołów biznesu; 
uważa, że Europejski Fundusz 
Inwestycyjny ma kluczową rolę do 
odegrania w rozwijaniu rynków kapitału 
wysokiego ryzyka; uważa, że należy znieść 
rozróżnienie podatkowe między kapitałem 
własnym a zobowiązaniami;

43. podkreśla znaczenie kapitału 
wysokiego ryzyka i sieci aniołów biznesu, 
szczególnie dla kobiet; wzywa do 
szybkiego wdrożenia „portalu 
internetowego dla kobiet-
przedsiębiorców”; uważa, że Europejski 
Fundusz Inwestycyjny ma kluczową rolę 
do odegrania w rozwijaniu rynków kapitału 
wysokiego ryzyka; uważa, że należy znieść 
rozróżnienie podatkowe między kapitałem 
własnym a zobowiązaniami;

Or. de

Poprawka 369
Jean-Pierre Audy
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Projekt rezolucji
Ustęp 43 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43a. zwraca się do Komisji, aby 
przeprowadziła globalną analizę 
parametrów konkurencyjności 
pozacenowej działalności przemysłowej na 
terenie Unii Europejskiej (terminy dostaw, 
patenty, jakość produktów, serwis 
posprzedażowy, jakość sieci transportowej, 
energetycznej, cyfrowej itp.) przez 
regularne porównywanie ich z 
parametrami innych regionów świata; 
zwraca się do Komisji, aby prowadziła 
stałą analizę oceny konkurencyjności 
makroekonomicznej na terenie Unii 
Europejskiej, w szczególności pod 
względem sieci transportowych, 
energetycznych i cyfrowych, z badaniem 
długoterminowego finansowania 
infrastruktury – nowej i wymagającej 
odnowienia – niezbędnej do zapewnienia 
trwałej konkurencyjności Unii 
Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 370
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 43 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43a. dostrzega, że od lat następuje 
finansjalizacja gospodarki realnej, co 
może sprzyjać kulturze korporacyjnej z 
perspektywą krótkoterminową raczej niż z 
widokami na dalszą przyszłość; podkreśla, 
że zaprzestanie kwartalnej 
sprawozdawczości z zysków, jak to ma 
miejsce w przypadku wielonarodowych 
przedsiębiorstw takich jak Unilever, 
mogłoby pobudzić więcej średnio- i 
długoterminowych perspektyw 
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dotyczących inwestycji i zysków; 
podkreśla w tym kontekście niedawną 
decyzję UE o zniesieniu prawnego 
obowiązku prowadzenia 
sprawozdawczości kwartalnej;

Or. en

Poprawka 371
Patrizia Toia
Projekt rezolucji
Ustęp 43 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43a. wzywa Komisję do wsparcia środków 
zachęcających podmioty gospodarcze do 
stosowania narzędzi opartych na logice 
odpowiedzialności w zarządzaniu 
procesami przedsiębiorstwa i na logice 
zrównoważonego rozwoju w łańcuchu 
wartości, poprzez dodatkowe premie w 
ramach wspólnotowych środków 
finansowania, zielonych zamówień 
publicznych („green public 
procurement”), przepisów o 
zamówieniach publicznych;

Or. it

Poprawka 372
Ivo Belet
Projekt rezolucji
Ustęp 43 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43a. wzywa Komisję do opracowania i 
propagowania zestawu narzędzi dla 
zrównoważonej polityki przedsiębiorstwa 
(społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw, sprawozdawczość w 
zakresie zrównoważonego rozwoju, 
działania mające na celu propagowanie 
modeli produkcji niskoemisyjnej lub 
małoodpadowej);



AM\1000754PL.doc 83/87 PE516.811v01-00

PL

Or. en

Poprawka 373
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 43 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43b. wzywa wielonarodowe korporacje do 
zwiększenia udziału ich wydatków na 
dostawców z sektora MŚP oraz do wzięcia 
przykładu z HP, która zamierza zwiększyć 
w tym roku swoje wydatki na dostawców 
należących do MŚP z 10 do 15 %;

Or. en

Poprawka 374
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 43 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43c. zwraca uwagę, że przepisy 
upadłościowe należy opracowywać w taki 
sposób, aby propagować dawanie drugiej 
szansy;

Or. en

Poprawka 375
Romana Jordan
Projekt rezolucji
Podtytuł 5

Projekt rezolucji Poprawka

Pozyskiwanie umiejętności i siły roboczej 
w ramach strategii RISE

Pozyskiwanie umiejętności i siły roboczej 
w ramach reindustrializacji Europy

Or. sl

Poprawka 376
Jean-Pierre Audy
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Projekt rezolucji
Podtytuł 5

Projekt rezolucji Poprawka

Pozyskiwanie umiejętności i siły roboczej 
w ramach strategii RISE

Pozyskiwanie umiejętności i siły roboczej 
w ramach strategii przemysłowej

Or. fr

Poprawka 377
Josefa Andrés Barea
Projekt rezolucji
Ustęp 43 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43a. podkreśla, że kształcenie jest 
podstawowym wymogiem i musi być 
dostępne dla wszystkich – począwszy od 
najniższych kwalifikacji do kształcenia na 
poziomie wyższym;

Or. es

Poprawka 378
Josefa Andrés Barea
Projekt rezolucji
Ustęp 43 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43b. zwraca uwagę, że średnie szkoły 
techniczne i systemy szkolenia 
zawodowego odgrywają zasadniczą rolę i 
wspiera inicjatywy Komisji na rzecz 
rozwoju międzynarodowych wymian 
pomiędzy państwami członkowskimi;

Or. es

Poprawka 379
Josefa Andrés Barea
Projekt rezolucji
Ustęp 43 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

43c. podkreśla, że cel utrzymania i 
rozwoju konkurencyjnego przemysłu 
europejskiego nie może opierać się jedynie 
na niskich kosztach płac i elastyczności 
pracowników, słabo rozwiniętych 
systemach socjalnych i szkoleniu 
zawodowym skupionym wyłącznie na 
zdolnościach dostosowawczych 
pracowników;

Or. es

Poprawka 380
Jean-Pierre Audy
Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. podkreśla, że strategia RISE daje 
szanse na stabilne zatrudnienie w dobrym 
miejscu pracy i na godne wynagrodzenie;
podkreśla niezbędność zawierania 
partnerstw z zainteresowanymi stronami, 
zwłaszcza partnerami społecznymi i 
organizacjami młodzieżowymi, w 
kontekście włączania osób młodych w 
szeregi pracowników; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
zintensyfikowania dialogu społecznego;

44. podkreśla, że strategia przemysłowa 
daje szanse na stabilne zatrudnienie w 
dobrym miejscu pracy i na godne 
wynagrodzenie; podkreśla niezbędność 
zawierania partnerstw z zainteresowanymi 
stronami, zwłaszcza partnerami 
społecznymi i organizacjami 
młodzieżowymi, w kontekście włączania 
osób młodych w szeregi pracowników; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zintensyfikowania dialogu społecznego; 
wzywa Komisję do promowania roli 
partnerów społecznych na swoim szczeblu, 
z uwzględnieniem zróżnicowania 
systemów krajowych; wzywa partnerów 
społecznych na szczeblu unijnym i zawsze, 
kiedy jest to możliwe, do podejmowania 
dialogu celem prowadzenia 
konwencjonalnych stosunków, w tym 
umów oraz ich wdrażania na warunkach 
przewidzianych w art. 155 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE);

Or. fr
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Poprawka 381
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. podkreśla, że strategia RISE daje 
szanse na stabilne zatrudnienie w dobrym 
miejscu pracy i na godne wynagrodzenie; 
podkreśla niezbędność zawierania 
partnerstw z zainteresowanymi stronami, 
zwłaszcza partnerami społecznymi i 
organizacjami młodzieżowymi, w 
kontekście włączania osób młodych w 
szeregi pracowników; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
zintensyfikowania dialogu społecznego;

44. podkreśla, że strategia RISE daje 
szanse na stabilne zatrudnienie w dobrym 
miejscu pracy i na godne wynagrodzenie; 
podkreśla niezbędność zawierania 
partnerstw z zainteresowanymi stronami, 
zwłaszcza partnerami społecznymi, izbami
i organizacjami młodzieżowymi, w 
kontekście włączania osób młodych w 
szeregi pracowników; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
zintensyfikowania dialogu społecznego; 
uważa, że zaangażowanie partnerów 
społecznych na jak najwcześniejszym 
etapie procedury ustawodawczej 
przyniosłoby znaczne korzyści;

Or. en

Poprawka 382
Romana Jordan
Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. podkreśla, że strategia RISE daje
szanse na stabilne zatrudnienie w dobrym 
miejscu pracy i na godne wynagrodzenie; 
podkreśla niezbędność zawierania 
partnerstw z zainteresowanymi stronami, 
zwłaszcza partnerami społecznymi i 
organizacjami młodzieżowymi, w 
kontekście włączania osób młodych w 
szeregi pracowników; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
zintensyfikowania dialogu społecznego;

44. podkreśla, że działania na rzecz 
reindustrializacji Europy dają szanse na 
stabilne zatrudnienie w dobrym miejscu 
pracy i na godne wynagrodzenie; podkreśla 
niezbędność zawierania partnerstw 
z zainteresowanymi stronami, zwłaszcza 
partnerami społecznymi i organizacjami 
młodzieżowymi, w kontekście włączania 
osób młodych w szeregi pracowników; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zintensyfikowania dialogu społecznego;

Or. sl
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Poprawka 383
Franck Proust
Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. podkreśla, że strategia RISE daje 
szanse na stabilne zatrudnienie w dobrym 
miejscu pracy i na godne wynagrodzenie; 
podkreśla niezbędność zawierania 
partnerstw z zainteresowanymi stronami, 
zwłaszcza partnerami społecznymi i 
organizacjami młodzieżowymi, w 
kontekście włączania osób młodych w 
szeregi pracowników; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
zintensyfikowania dialogu społecznego;

44. podkreśla, że strategia RISE daje 
szanse na stabilne zatrudnienie w dobrym 
miejscu pracy i na godne wynagrodzenie; 
podkreśla niezbędność zawierania 
partnerstw z zainteresowanymi stronami, 
zwłaszcza partnerami społecznymi i 
organizacjami młodzieżowymi, w 
kontekście włączania osób młodych w 
szeregi pracowników; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do 
zintensyfikowania dialogu społecznego 
zarówno branżowego, jak i w ramach 
przedsiębiorstw;

Or. fr


