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Poprawka 384
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 44 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

44a. zauważa, że przejście na gospodarkę 
niskoemisyjną nie tylko spowoduje 
powstanie nowych miejsc pracy w nowych 
sektorach gospodarki, lecz może także 
doprowadzić do utraty miejsc pracy w 
obszarze mniej zrównoważonej 
działalności; należy zatem ustanowić 
narzędzia umożliwiające terminowe 
przewidywanie zmian oraz wzmocnić ich 
skuteczność w celu zagwarantowania 
płynnego przejścia z jednego miejsca 
pracy do drugiego;

Or. en

Poprawka 385
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 44 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

44a. podkreśla, że strategią RISE powinna 
rządzić zasada „jednakowej płacy za 
jednakową pracę”, tak aby 
zagwarantować zarówno równość płci w 
miejscu pracy, jak i równe warunki dla 
pracowników zatrudnionych na podstawie 
różnego rodzaju umów;

Or. en

Poprawka 386
Judith A. Merkies
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Projekt rezolucji
Ustęp 44 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

44a. podkreśla wagę doradztwa, w ciągu 
całego życia, w rozwoju kariery, w którym 
nacisk kładzie się na uczenie się przez całe 
życie; pracodawcy muszą zostać obarczeni 
odpowiedzialnością za aktywne 
doszkalanie pracowników;

Or. nl

Poprawka 387
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 44 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

44b. uważa, że dalsze ułatwianie
swobodnego przepływu pracowników, za 
pomocą takich instrumentów jak 
wzajemne uznawanie kwalifikacji 
zawodowych i uczenie się przez całe życie, 
w szczególności w przypadku 
pracowników ze słabszych grup 
społecznych, daje duże możliwości, jeżeli 
chodzi o łagodzenie skutków niedoborów 
wykwalifikowanej siły roboczej i 
napędzanie wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu;

Or. en

Poprawka 388
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 45
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Projekt rezolucji Poprawka

45. zauważa, że realizacja strategii RISE
będzie wymagała większego i lepszego 
dostępu do szkoleń, uczenia się przez całe 
życie, dostosowanego do przyszłych 
wymagań kształcenia zawodowego i 
akademickiego, zdecydowanego nacisku 
na nauki ścisłe, technologię, inżynierię i 
matematykę, wspierania przedsiębiorczości 
i odpowiedniej siatki bezpieczeństwa 
socjalnego wraz z polityką drugiej szansy;

45. zauważa, że realizacja tych działań
będzie wymagała większego i lepszego 
dostępu do szkoleń, uczenia się przez całe 
życie, dostosowanego do przyszłych 
wymagań kształcenia zawodowego i 
akademickiego, zdecydowanego nacisku 
na nauki ścisłe, technologię, inżynierię i 
matematykę, wspierania przedsiębiorczości 
i odpowiedniej siatki bezpieczeństwa 
socjalnego wraz z polityką drugiej szansy; 
istotną rolę powinny przy tym odgrywać 
instytucje i instrumenty Unii Europejskiej 
takie jak „Horyzont 2020” i Europejski 
Instytut Innowacji i Technologii (EIT);

Or. sl

Poprawka 389
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. zauważa, że realizacja strategii RISE 
będzie wymagała większego i lepszego 
dostępu do szkoleń, uczenia się przez całe 
życie, dostosowanego do przyszłych 
wymagań kształcenia zawodowego i 
akademickiego, zdecydowanego nacisku 
na nauki ścisłe, technologię, inżynierię i 
matematykę, wspierania przedsiębiorczości 
i odpowiedniej siatki bezpieczeństwa 
socjalnego wraz z polityką drugiej szansy;

45. zauważa, że realizacja strategii RISE 
będzie wymagała większego i lepszego 
dostępu do szkoleń, uczenia się przez całe 
życie, dostosowanego do przyszłych 
wymagań kształcenia zawodowego i 
akademickiego, zdecydowanego nacisku 
na nauki ścisłe, technologię, inżynierię i 
matematykę, propagowanych zwłaszcza 
wśród kobiet, wspierania 
przedsiębiorczości, szczególnie poprzez 
włączenie jej do programów nauczania, i 
odpowiedniej siatki bezpieczeństwa 
socjalnego wraz z polityką drugiej szansy;

Or. fr
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Poprawka 390
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. zauważa, że realizacja strategii RISE 
będzie wymagała większego i lepszego 
dostępu do szkoleń, uczenia się przez całe 
życie, dostosowanego do przyszłych 
wymagań kształcenia zawodowego i 
akademickiego, zdecydowanego nacisku 
na nauki ścisłe, technologię, inżynierię i 
matematykę, wspierania przedsiębiorczości 
i odpowiedniej siatki bezpieczeństwa 
socjalnego wraz z polityką drugiej szansy;

45. zauważa, że realizacja strategii RISE 
będzie wymagała większego i lepszego 
dostępu do szkoleń, uczenia się przez całe 
życie, dostosowanego do przyszłych 
wymagań kształcenia zawodowego i 
akademickiego, zdecydowanego nacisku 
na nauki ścisłe, technologię, inżynierię i 
matematykę, rozwoju dualnego systemu 
kształcenia i przygotowania zawodowego,
wspierania przedsiębiorczości i
odpowiedniej siatki bezpieczeństwa 
socjalnego wraz z polityką drugiej szansy;

Or. fr

Poprawka 391
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. zauważa, że realizacja strategii RISE
będzie wymagała większego i lepszego 
dostępu do szkoleń, uczenia się przez całe 
życie, dostosowanego do przyszłych 
wymagań kształcenia zawodowego i 
akademickiego, zdecydowanego nacisku 
na nauki ścisłe, technologię, inżynierię i 
matematykę, wspierania przedsiębiorczości 
i odpowiedniej siatki bezpieczeństwa 
socjalnego wraz z polityką drugiej szansy;

45. zauważa, że realizacja tej strategii 
przemysłowej będzie wymagała większego 
i lepszego dostępu do szkoleń, uczenia się 
przez całe życie, dostosowanego do 
przyszłych wymagań kształcenia 
zawodowego i akademickiego, 
zdecydowanego nacisku na nauki ścisłe, 
technologię, inżynierię i matematykę, 
wspierania przedsiębiorczości i 
odpowiedniej siatki bezpieczeństwa 
socjalnego wraz z polityką drugiej szansy;

Or. fr
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Poprawka 392
Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 45 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

45a. podkreśla wagę, jaką należy 
przywiązywać do konieczności unikania 
tradycyjnej nierównowagi płci w sektorze 
przemysłowym; jest zdania, że należy ją 
zniwelować, tak aby zarówno kobiety, jak i 
mężczyźni mogli w pełni uczestniczyć w 
rynku pracy, w szczególności w świetle 
dotykających Unię problemów 
demograficznych;

Or. sv

Poprawka 393
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. podkreśla, że należy pogłębić 
demokratyzację miejsc pracy oraz że 
pracownicy powinni mieć indywidualne 
prawa do szkoleń;

skreślony

Or. en

Poprawka 394
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 46
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Projekt rezolucji Poprawka

46. podkreśla, że należy pogłębić 
demokratyzację miejsc pracy oraz że 
pracownicy powinni mieć indywidualne 
prawa do szkoleń;

skreślony

Or. sl

Poprawka 395
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. podkreśla, że należy pogłębić 
demokratyzację miejsc pracy oraz że 
pracownicy powinni mieć indywidualne 
prawa do szkoleń;

skreślony

Or. de

Poprawka 396
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. podkreśla, że należy pogłębić 
demokratyzację miejsc pracy oraz że 
pracownicy powinni mieć indywidualne 
prawa do szkoleń;

46. podkreśla, że informowanie 
pracowników oraz przeprowadzanie 
konsultacji w miejscu pracy stanowi 
podstawowe prawo określone w traktacie 
europejskim oraz że europejskie rady 
zakładowe, na podstawie dyrektywy 
2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie 
ustanowienia europejskiej rady 
zakładowej lub trybu informowania 
pracowników i konsultowania się z nimi w 
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przedsiębiorstwach lub w grupach 
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, 
w celu informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi oraz 
reprezentowania interesów pracowników 
na szczeblu spółki i na szczeblu 
kierowniczym – w stosownych 
przypadkach – w europejskich spółkach, 
na podstawie dyrektywy 2001/86/WE Rady 
z dnia 8 października 2001 r. 
uzupełniającej statut spółki europejskiej w 
odniesieniu do uczestnictwa 
pracowników, tworzą platformę, która ma 
na celu umożliwienie demokratyzacji
miejsc pracy w spółkach prowadzących 
działalność transgraniczną w Europie,
oraz że pracownicy powinni mieć 
indywidualne prawa do szkoleń;

Or. en

Poprawka 397
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. podkreśla, że należy pogłębić 
demokratyzację miejsc pracy oraz że 
pracownicy powinni mieć indywidualne 
prawa do szkoleń;

46. uważa, że skoncentrowana na 
człowieku organizacja pracy (oparta na 
innowacjach w miejscu pracy, rozwoju 
kompetencji, kreatywnych i 
autonomicznych pracownikach oraz pracy 
zespołowej) stanowi ważny zasób, zarówno 
w zakresie rozwoju socjalnego (warunki 
pracy), jak i wyników ekonomicznych 
(produktywność, innowacyjność) 
przedsiębiorstw; podkreśla, że należy 
pogłębić demokratyzację miejsc pracy oraz 
że pracownicy powinni mieć indywidualne 
prawa do szkoleń;

Or. en



PE516.812v01-00 10/65 AM\1000766PL.doc

PL

Poprawka 398
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. podkreśla, że należy pogłębić 
demokratyzację miejsc pracy oraz że 
pracownicy powinni mieć indywidualne 
prawa do szkoleń;

46. podkreśla, że należy pogłębić 
demokratyzację miejsc pracy oraz że 
pracownicy powinni mieć możliwość 
ustawicznego kształcenia się, tak aby ich 
umiejętności odpowiadały rodzącemu się 
zapotrzebowaniu w danym sektorze, były 
dostosowane do nowego rynku lub, w 
razie utraty zatrudnienia przez daną 
osobę, były użyteczne w innym sektorze 
przemysłowym;

Or. fr

Poprawka 399
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. podkreśla, że należy pogłębić 
demokratyzację miejsc pracy oraz że 
pracownicy powinni mieć indywidualne 
prawa do szkoleń;

46. podkreśla, że należy pogłębić 
demokratyzację miejsc pracy oraz że 
pracownicy powinni mieć indywidualne 
prawa do szkoleń; zwraca uwagę, że 
pracodawcy i pracownicy ponoszą 
wspólną odpowiedzialność w zakresie 
uczenia się przez całe życie;

Or. en

Poprawka 400
Jens Rohde
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Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. podkreśla, że należy pogłębić 
demokratyzację miejsc pracy oraz że 
pracownicy powinni mieć indywidualne 
prawa do szkoleń;

46. podkreśla znaczenie szkolenia 
pracowników oraz że należy pogłębić 
demokratyzację miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 401
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 46 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

46a. podkreśla, że aktywne uczestnictwo 
przedstawicieli pracowników oraz 
związków zawodowych w najważniejszych 
decyzjach przedsiębiorstwa zwiększa 
stabilność przedsiębiorstwa, jego potencjał 
innowacji oraz poprawia jego 
długoterminową perspektywę rozwoju;

Or. de

Poprawka 402
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 46 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

46a. wzywa Komisję do wspierania 
rzemiosła o szczególnym charakterze w 
wysoko rozwiniętym sektorze kultury i 
sektorze kreatywnym, które w znacznym 
stopniu przyczyniają się do tworzenia 
miejsc pracy w Europie oraz są oparte na 
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kreatywności, doskonałości, know-how 
oraz uczeniu się przez cały czas trwania 
kariery;

Or. en

Poprawka 403
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. wzywa Komisję do ścisłej współpracy 
z państwami członkowskimi w celu 
opracowywania średnio- i 
długoterminowych prognoz dotyczących 
umiejętności poszukiwanych na rynku 
pracy;

47. wzywa Komisję do ścisłej współpracy 
z państwami członkowskimi w celu 
opracowywania średnio- i 
długoterminowych prognoz dotyczących 
umiejętności poszukiwanych na rynku 
pracy, w szczególności poprzez utworzenie 
europejskich rad umiejętności 
branżowych;

Or. fr

Poprawka 404
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. wzywa Komisję do ścisłej współpracy 
z państwami członkowskimi w celu 
opracowywania średnio- i 
długoterminowych prognoz dotyczących 
umiejętności poszukiwanych na rynku 
pracy;

47. wzywa Komisję do ścisłej współpracy 
z państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi w ramach odpowiednich
sektorów w celu opracowywania średnio- i 
długoterminowych prognoz dotyczących 
umiejętności poszukiwanych na rynku 
pracy;

Or. en
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Poprawka 405
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 47 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

47a. podkreśla, że transgraniczne 
uznawanie kompetencji i kwalifikacji 
powinno być normą dla promowania 
mobilności międzynarodowej;

Or. es

Poprawka 406
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 48 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

48a. wzywa państwa członkowskie do 
rozwiązania problemu niedoborów e-
umiejętności na wszystkich poziomach 
edukacji poprzez uczenie się przez całe 
życie, jako że projekty ICT mogą mieć, w 
perspektywie długoterminowej, duży 
wpływ na rozwój przemysłu w sektorach 
realizujących cele związane z 
efektywnością energetyczną, planami w 
dziedzinie ochrony środowiska, 
bezpieczeństwem oraz na inne możliwości 
w zakresie komunikacji (np. skuteczne i 
inteligentne systemy transportowe, 
systemy komunikacji między osobami, 
między osobą i maszyną oraz między 
maszynami);

Or. en
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Poprawka 407
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 48 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

48a. jest zdania, że wspieranie 
wykwalifikowanej siły roboczej stanowi 
dużą korzyść dla Europy i jest ważną siłą 
napędową rozwoju inwestycji w badania i 
rozwój; domaga się zwrócenia szczególnej 
uwagi na wsparcie edukacji w celu 
stworzenia czołowych akademickich 
ośrodków badawczych na świecie;

Or. es

Poprawka 408
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 48 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

48b. wzywa Komisję do promowania 
rozwoju i stosowania technologii 
przemysłowych (takich jak innowacyjne 
usługi niższego szczebla i zastosowania 
wykorzystujące informacje pozyskane w 
trakcie badań przestrzeni kosmicznej –
Galileo), z uwzględnieniem wsparcia od 
wynalazku po wprowadzenie na rynek 
oraz interdyscyplinarnych badań 
naukowych i innowacji;

Or. en

Poprawka 409
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. uważa, że utworzenie krajowych 
platform umożliwiających wymianę 
najlepszych praktyk w dziedzinie 
nauczania nauk ścisłych, technologii, 
inżynierii i matematyki może być 
korzystne przy ustanawianiu celów w tym 
zakresie;

49. wzywa państwa członkowskie, przy 
wsparciu Komisji, aby rozważyły 
ustanowienie krajowych celów w zakresie 
zwiększenia liczby studentów studiujących 
nauki ścisłe, technologię, inżynierię i 
matematykę, tak jak ma to miejsce w 
przypadku Niderlandów; uważa, że 
utworzenie krajowych platform 
umożliwiających wymianę najlepszych 
praktyk w dziedzinie nauczania nauk 
ścisłych, technologii, inżynierii i 
matematyki między regionami, 
uniwersytetami i gałęziami przemysłu 
może być korzystne przy ustanawianiu 
celów w tym zakresie; podkreśla, że 
podstawowe umiejętności w dziedzinie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) należy wspierać 
w tym kontekście także w szkołach i w 
ramach programów szkoleń zawodowych;
uważa, że utworzenie krajowych platform 
umożliwiających wymianę najlepszych 
praktyk w dziedzinie nauczania nauk 
ścisłych, technologii, inżynierii i 
matematyki może być korzystne przy 
ustanawianiu celów w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 410
Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. uważa, że utworzenie krajowych 
platform umożliwiających wymianę 
najlepszych praktyk w dziedzinie 
nauczania nauk ścisłych, technologii, 

49. uważa, że utworzenie krajowych 
platform umożliwiających wymianę 
najlepszych praktyk w dziedzinie 
nauczania nauk ścisłych, technologii, 
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inżynierii i matematyki może być 
korzystne przy ustanawianiu celów w tym 
zakresie;

inżynierii i matematyki może być 
korzystne przy ustanawianiu celów w tym 
zakresie; jest także zdania, że europejskie 
platformy, w przypadku ich utworzenia, 
mogą odegrać istotną rolę w 
zapoczątkowaniu koordynacji platform 
krajowych i ich wzajemnej współpracy na 
szczeblu europejskim;

Or. sv

Poprawka 411
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. uważa, że utworzenie krajowych 
platform umożliwiających wymianę 
najlepszych praktyk w dziedzinie 
nauczania nauk ścisłych, technologii, 
inżynierii i matematyki może być 
korzystne przy ustanawianiu celów w tym 
zakresie;

49. uważa, że utworzenie krajowych 
platform umożliwiających wymianę 
najlepszych praktyk w dziedzinie 
nauczania nauk ścisłych, technologii, 
inżynierii i matematyki może być 
korzystne przy ustanawianiu celów w tym 
zakresie; podkreśla, że inżynieria oraz 
technologia informacyjna to dziedziny 
najskuteczniej umożliwiające uzyskanie w 
przyszłości zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 412
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. uważa, że utworzenie krajowych 
platform umożliwiających wymianę 
najlepszych praktyk w dziedzinie 
nauczania nauk ścisłych, technologii, 

49. uważa, że utworzenie krajowych, 
regionalnych i europejskich platform 
umożliwiających wymianę najlepszych 
praktyk w dziedzinie nauczania nauk 
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inżynierii i matematyki może być 
korzystne przy ustanawianiu celów w tym 
zakresie;

ścisłych, technologii, inżynierii i 
matematyki może być korzystne przy 
ustanawianiu celów w tym zakresie;

Or. sl

Poprawka 413
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 49 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

49a. zwraca uwagę na potrzebę 
zachęcania młodych kobiet do robienia 
kariery w dziedzinach nauk ścisłych,
technologii, inżynierii i matematyki, aby 
wykorzystać maksymalnie ich talent, 
kreatywność, energię oraz ich pracę;

Or. ro

Poprawka 414
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. podkreśla znaczenie promowania 
dobrowolnej mobilności wśród młodych 
ludzi poprzez rozpowszechnianie programu 
„Erasmus dla wszystkich” i usunięcie 
istniejących barier dla organizowania 
transgranicznych praktyk, staży i 
transgranicznego przyuczania do zawodu i 
zwiększenie możliwości przenoszenia 
emerytur oraz praw pracowniczych i praw 
do ochrony socjalnej w ramach UE;

50. podkreśla znaczenie promowania 
dobrowolnej mobilności wśród młodych 
ludzi poprzez rozpowszechnianie programu 
„Erasmus dla wszystkich” i usunięcie 
istniejących barier dla organizowania 
transgranicznych praktyk, staży i 
transgranicznego przyuczania do zawodu i 
zwiększenie możliwości przenoszenia 
emerytur oraz praw pracowniczych i praw 
do ochrony socjalnej w ramach UE; 
podkreśla, że zdecydowanemu poszerzeniu 
powinien ulec przede wszystkim program 
„Erasmus dla młodych przedsiębiorców”, 
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który należy także wyposażyć w 
wystarczające dodatkowe środki z 
gwarancji dla młodzieży;

Or. de

Poprawka 415
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. z zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
wdrożeniu gwarancji dla młodzieży i 
promowaniu sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego; wzywa
branżę przemysłową do oferowania w
miarę możliwości wartościowego 
zatrudnienia lub praktyk zawodowych 
osobom młodym oraz do organizowania
wartościowych staży z godnym 
wynagrodzeniem;

52. z zadowoleniem przyjmuje dążenie do 
wprowadzenia gwarancji dla młodzieży 
oraz gotowość państw członkowskich do 
przeznaczenia na nią środków 
finansowych w celu walki z bezrobociem 
wśród osób młodych; z zadowoleniem 
przyjmuje promowanie sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego oraz wzywa
państwa członkowskie i branżę 
przemysłową do współpracy w celu 
organizowania i promowania 
przygotowania zawodowego potencjalnych 
kandydatów; 

Or. en

Poprawka 416
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. z zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
wdrożeniu gwarancji dla młodzieży i 
promowaniu sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego; wzywa 
branżę przemysłową do oferowania w 
miarę możliwości wartościowego 

52. podkreśla, że brak włączenia 
przygotowania zawodowego do polityki 
zatrudnienia w niektórych państwach 
działa na jego szkodę; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję o wdrożeniu gwarancji 
dla młodzieży i promowaniu sojuszu na 
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zatrudnienia lub praktyk zawodowych 
osobom młodym oraz do organizowania 
wartościowych staży z godnym 
wynagrodzeniem;

rzecz przygotowania zawodowego; wzywa 
branżę przemysłową do oferowania w 
miarę możliwości wartościowego 
zatrudnienia lub praktyk zawodowych 
osobom młodym; wzywa państwa 
członkowskie do uatrakcyjnienia 
przygotowania zawodowego, zwłaszcza w 
środowisku przedsiębiorstw – poprzez 
system podatkowy, oraz wśród osób 
młodych – poprzez, jeśli jest to konieczne, 
obniżenie wieku, w jakim można 
rozpocząć przygotowanie zawodowe;

Or. fr

Poprawka 417
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. z zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
wdrożeniu gwarancji dla młodzieży i 
promowaniu sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego; wzywa
branżę przemysłową do oferowania w 
miarę możliwości wartościowego 
zatrudnienia lub praktyk zawodowych 
osobom młodym oraz do organizowania 
wartościowych staży z godnym 
wynagrodzeniem;

52. z zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
wdrożeniu gwarancji i inicjatyw dla 
młodzieży; z zadowoleniem przyjmuje 
także uruchomienie europejskiego sojuszu 
na rzecz przygotowania zawodowego;
stanowczo zachęca więc całą branżę 
przemysłową do pełnego zaangażowania 
się w wysokiej jakości kształcenie oraz 
szkolenie osób młodych oraz do 
organizowania wartościowych staży z 
godnym wynagrodzeniem, zakończonych, 
w miarę możliwości, zatrudnieniem 
stażysty;

Or. fr

Poprawka 418
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 52
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Projekt rezolucji Poprawka

52. z zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
wdrożeniu gwarancji dla młodzieży i 
promowaniu sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego; wzywa 
branżę przemysłową do oferowania w 
miarę możliwości wartościowego 
zatrudnienia lub praktyk zawodowych 
osobom młodym oraz do organizowania 
wartościowych staży z godnym 
wynagrodzeniem;

52. z zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
wdrożeniu gwarancji dla młodzieży i 
uruchomieniu europejskiego sojuszu na 
rzecz przygotowania zawodowego, którego 
celem jest walka z bezrobociem wśród
osób młodych poprzez zwiększanie liczby 
ofert przygotowania zawodowego na 
terenie całej Unii oraz poprzez 
poprawianie ich jakości; wzywa 
zainteresowane strony do podjęcia 
odpowiednich środków umożliwiających 
sojuszowi osiągnięcie konkretnych 
rezultatów; wzywa branżę przemysłową do 
oferowania w miarę możliwości 
wartościowego zatrudnienia lub praktyk 
zawodowych osobom młodym oraz do 
organizowania wartościowych staży z 
godnym wynagrodzeniem;

Or. fr

Poprawka 419
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. z zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
wdrożeniu gwarancji dla młodzieży i 
promowaniu sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego; wzywa 
branżę przemysłową do oferowania w 
miarę możliwości wartościowego 
zatrudnienia lub praktyk zawodowych 
osobom młodym oraz do organizowania 
wartościowych staży z godnym 
wynagrodzeniem;

52. z zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
wdrożeniu gwarancji dla młodzieży i 
promowaniu sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego; wzywa
Komisję, aby opracowała wspólne 
wskaźniki inwestycji społecznych, 
szczególnie w odniesieniu do bezrobocia 
wśród osób młodych; wzywa branżę 
przemysłową do aktywnego wdrażania 
gwarancji dla młodzieży na szczeblu 
krajowym w poszczególnych państwach 
oraz oferowania w miarę możliwości 
wartościowego zatrudnienia lub praktyk 
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zawodowych osobom młodym oraz do 
organizowania wartościowych staży z 
godnym wynagrodzeniem;

Or. en

Poprawka 420
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. z zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
wdrożeniu gwarancji dla młodzieży i 
promowaniu sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego; wzywa 
branżę przemysłową do oferowania w 
miarę możliwości wartościowego 
zatrudnienia lub praktyk zawodowych 
osobom młodym oraz do organizowania 
wartościowych staży z godnym 
wynagrodzeniem;

52. z zadowoleniem przyjmuje decyzję o 
wdrożeniu gwarancji dla młodzieży i 
promowaniu sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego, szczególnie 
w dziedzinie inżynierii i technologii 
informacyjnej; wzywa branżę 
przemysłową do oferowania w miarę 
możliwości wartościowego zatrudnienia 
lub praktyk zawodowych osobom młodym 
oraz do organizowania wartościowych 
staży z godnym wynagrodzeniem;

Or. en

Poprawka 421
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. podkreśla, że rynki pracy w państwach 
członkowskich z solidnymi systemami 
kształcenia zawodowego były we 
względnie dobrej kondycji w czasie 
kryzysu; zachęca wszystkie państwa 
członkowskie do przeanalizowania i 
wdrożenia takich systemów we współpracy 
z partnerami społecznymi; zauważa 

53. podkreśla, że rynki pracy w państwach 
członkowskich z solidnymi systemami 
kształcenia zawodowego były we 
względnie dobrej kondycji w czasie 
kryzysu; zachęca wszystkie państwa 
członkowskie do przeanalizowania i 
wdrożenia takich systemów we współpracy 
z partnerami społecznymi; zauważa 
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trudności w harmonizowaniu punktów
ECVET z punktami ECTS;

trudności w harmonizowaniu 
europejskiego systemu transferu osiągnięć 
w kształceniu i szkoleniu zawodowym 
(ECVET) z europejskim systemem 
transferu i akumulacji punktów w 
szkolnictwie wyższym (ECTS);

Or. fr

Poprawka 422
Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. podkreśla, że rynki pracy w państwach 
członkowskich z solidnymi systemami 
kształcenia zawodowego były we 
względnie dobrej kondycji w czasie 
kryzysu; zachęca wszystkie państwa 
członkowskie do przeanalizowania i 
wdrożenia takich systemów we współpracy 
z partnerami społecznymi; zauważa 
trudności w harmonizowaniu punktów 
ECVET z punktami ECTS;

53. podkreśla, że rynki pracy w państwach 
członkowskich z solidnymi systemami 
kształcenia zawodowego były we 
względnie dobrej kondycji w czasie 
kryzysu; zachęca wszystkie państwa 
członkowskie do przeanalizowania i 
wdrożenia takich systemów we współpracy 
z partnerami społecznymi; zauważa 
trudności w harmonizowaniu punktów 
ECVET z punktami ECTS; podkreśla 
także wagę, jaką należy przywiązywać do 
możliwości porównywania ze sobą 
poszczególnych krajowych systemów 
kształcenia zawodowego oraz do ich 
większej kompatybilności, co ułatwi 
mobilność na rynku pracy w obrębie tych 
kategorii zawodów;

Or. sv

Poprawka 423
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 53
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Projekt rezolucji Poprawka

53. podkreśla, że rynki pracy w państwach 
członkowskich z solidnymi systemami 
kształcenia zawodowego były we 
względnie dobrej kondycji w czasie 
kryzysu; zachęca wszystkie państwa 
członkowskie do przeanalizowania i 
wdrożenia takich systemów we współpracy 
z partnerami społecznymi; zauważa 
trudności w harmonizowaniu punktów 
ECVET z punktami ECTS;

53. podkreśla, że rynki pracy w państwach 
członkowskich z solidnymi systemami 
kształcenia zawodowego były we 
względnie dobrej kondycji w czasie 
kryzysu; zachęca wszystkie państwa 
członkowskie do przeanalizowania i 
wdrożenia takich systemów we współpracy 
z partnerami społecznymi oraz innymi 
zainteresowanymi stronami, takimi jak 
izby; zauważa trudności w 
harmonizowaniu punktów ECVET 
z punktami ECTS;

Or. en

Poprawka 424
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 53 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

53a. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania i wdrożenia – we współpracy 
z partnerami społecznymi – programów 
doradztwa zawodowego dla młodych ludzi 
w dyscyplinach naukowych i 
technologicznych, by promować rozwój
rentownej i zrównoważonej gospodarki, a 
także stosowania środków informowania i 
podnoszenia wiedzy o zagadnieniach 
ekologicznych i środowiskowych, zarówno 
w systemie kształcenia formalnego, jak i w 
ramach środków przedsiębranych przez 
władze szczebla lokalnego i regionalnego;

Or. en
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Poprawka 425
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. uważa, że można poprawić wizerunek 
kształcenia i szkolenia zawodowego 
poprzez powiązanie ich z możliwym 
przeniesieniem się na uniwersytet lub do 
innej placówki kształcenia wyższego;

54. uważa, że można poprawić wizerunek 
kształcenia i szkolenia zawodowego 
poprzez powiązanie ich z możliwym 
przeniesieniem się na uniwersytet lub do 
innej placówki kształcenia wyższego; 
podkreśla znaczenie podnoszenia 
kompetencji edukacyjnych w celu 
podniesienia jakości rozwoju nowego 
rzemieślnictwa, również poprzez działania 
na szczeblu europejskim, zmierzające do 
ujednolicenia polityki w zakresie zasobów 
ludzkich, począwszy od kształcenia 
podstawowego;

Or. it

Poprawka 426
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. uważa, że można poprawić wizerunek 
kształcenia i szkolenia zawodowego 
poprzez powiązanie ich z możliwym 
przeniesieniem się na uniwersytet lub do 
innej placówki kształcenia wyższego;

54. uważa, że można poprawić wizerunek 
kształcenia i szkolenia zawodowego 
poprzez powiązanie ich z możliwym 
przeniesieniem się na uniwersytet lub do 
innej placówki kształcenia wyższego; 
zauważa, że wymaga to także 
podwyższenia przez państwa członkowskie 
stopnia w klasyfikacji krajowych ram 
jakości w odniesieniu do wysokiej jakości 
kwalifikacji w zakresie kształcenia 
zawodowego i szkoleń;

Or. en
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Poprawka 427
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. uważa, że można poprawić wizerunek
kształcenia i szkolenia zawodowego 
poprzez powiązanie ich z możliwym 
przeniesieniem się na uniwersytet lub do 
innej placówki kształcenia wyższego;

54. uważa, że należy wrócić do kształcenia 
zawodowego techników (pięcioletnie 
technika zawodowe) i szkolenia 
zawodowego na wyższym poziomie od 
średniego poprzez powiązanie uczniów z 
możliwym ich następnym przeniesieniem 
się na uniwersytet lub do innej placówki 
kształcenia na poziomie wyższym;

Or. pl

Poprawka 428
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. uważa, że można poprawić wizerunek 
kształcenia i szkolenia zawodowego 
poprzez powiązanie ich z możliwym 
przeniesieniem się na uniwersytet lub do 
innej placówki kształcenia wyższego;

54. uważa, że należy poprawić wizerunek 
kształcenia i szkolenia zawodowego 
poprzez podkreślanie ich rzeczywistej 
wartości, a także poprzez powiązanie ich z 
możliwym przeniesieniem się na 
uniwersytet lub do innej placówki 
kształcenia wyższego;

Or. fr

Poprawka 429
Reinhard Bütikofer

Projekt rezolucji
Ustęp 56
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Projekt rezolucji Poprawka

56. wzywa państwa członkowskie do tego, 
aby w dialogu z partnerami społecznymi 
rozważyły uelastycznienie godzin pracy w 
okresach pogorszenia koniunktury 
gospodarczej;

56. wzywa państwa członkowskie do tego, 
aby w dialogu z partnerami społecznymi 
oraz innymi zainteresowanymi stronami 
rozważyły uelastycznienie godzin pracy w 
okresach pogorszenia koniunktury 
gospodarczej;

Or. en

Poprawka 430
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 56 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

56a. wnioskuje, aby do porządku obrad 
trójstronnego szczytu społecznego ds. 
wzrostu i zatrudnienia przewidzianego w 
art. 152 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej został dodany temat 
włączenia, w ramach łańcucha kosztów 
produkcji przemysłu europejskiego, 
procesu konwergencji minimalnych norm 
społecznych;

Or. fr

Poprawka 431
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 56 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

56a. zwraca uwagę na bezpośredni 
związek między polityką energetyczną i 
przemysłową, dlatego podkreśla palącą 
potrzebę dążenia do europejskiej polityki 
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energetycznej, obejmującej inteligentne 
sieci energetyczne i zapobiegającej 
fragmentarycznemu rozwojowi 
wewnętrznego rynku energii;

Or. es

Poprawka 432
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Podtytuł 6

Projekt rezolucji Poprawka

Transformacja zasobów i energetyki na 
rzecz przemiany przemysłu

Polityka energetyczna na rzecz wydajnego 
przemysłu europejskiego

Or. de

Poprawka 433
Franck Proust

Projekt rezolucji
Podtytuł 6

Projekt rezolucji Poprawka

Transformacja zasobów i energetyki na 
rzecz przemiany przemysłu

Polityka zasobów i energetyki na rzecz 
przemiany przemysłu

Or. fr

Poprawka 434
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 56 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

56a. z zadowoleniem przyjmuje powstanie 
europejskiej inicjatywy na rzecz surowców 
(RMI), partnerstwa innowacji w 
dziedzinie surowców oraz strategicznego 
planu ich wdrażania; wzywa Komisję do 
tego, aby zadbała przede wszystkim o 
drugi filar europejskiej inicjatywy na 
rzecz surowców, czyli zapewnienie 
wydobycia surowców w Unii Europejskiej;
wzywa Komisję, aby inicjowała dalsze 
kroki na rzecz harmonizacji przepisów 
dotyczących wydobycia surowców w UE 
oraz procedur uzyskiwania zezwoleń na 
takie wydobycie;

Or. de

Poprawka 435
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 56 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

56b. podkreśla, że ochrona środowiska i 
wydobywanie surowców w Europie nie 
stoją w sprzeczności, ponieważ 
wydobywanie surowców w Europie 
odbywa się przy zachowaniu najwyższych 
standardów środowiskowych na świecie;
wzywa Komisję do włączenia istniejących 
źródeł surowców do koncepcji planowania 
przestrzennego opartego o Naturę 2000 
oraz do przeprowadzenia mapowania 
istniejących źródeł surowców; wzywa w 
tym kontekście do utworzenia 
Europejskiego Instytutu Geologicznego;

Or. de
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Poprawka 436
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. podkreśla to, że zasoby i energia są 
podstawowym elementem strategii RISE;
zaleca przyjęcie wobec obu tych kwestii 
podejścia, które można opisać trójkątem, 
którego wierzchołkami to przystępność –
zrównoważony rozwój – dostępność;

57. podkreśla to, że zasoby i energia są 
podstawowym elementem strategii RISE, 
ponieważ pewne i przystępne ceny energii, 
materiałów i surowców, a także 
zaopatrzenie w nie są decydujące dla 
konkurencyjności międzynarodowej;
wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
aby podjęły aktywne działania przeciwko 
tworzeniu dodatkowych kosztów w branży 
energetycznej;

Or. de

Poprawka 437
Vittorio Prodi.

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. podkreśla to, że zasoby i energia są 
podstawowym elementem strategii RISE; 
zaleca przyjęcie wobec obu tych kwestii 
podejścia, które można opisać trójkątem, 
którego wierzchołkami są przystępność –
zrównoważony rozwój – dostępność;

57. podkreśla to, że zasoby i energia są 
podstawowym elementem strategii RISE; 
zaleca przyjęcie wobec obu tych kwestii 
podejścia, które można opisać trójkątem, 
którego wierzchołkami są przystępność –
zrównoważony rozwój – dostępność, w 
celu oddzielenia rozwoju od zwiększonego 
zużycia zasobów; 

Or. en

Poprawka 438
Franck Proust
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Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. podkreśla to, że zasoby i energia są 
podstawowym elementem strategii RISE; 
zaleca przyjęcie wobec obu tych kwestii 
podejścia, które można opisać trójkątem, 
którego wierzchołkami to przystępność –
zrównoważony rozwój – dostępność;

57. podkreśla to, że zasoby i energia są 
podstawowym elementem strategii RISE; 
zaleca przyjęcie wobec obu tych kwestii 
zintegrowanego podejścia, opartego 
głównie na ich przystępności, a także na 
zrównoważonym rozwoju i dostępności;

Or. fr

Poprawka 439
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. podkreśla to, że zasoby i energia są 
podstawowym elementem strategii RISE; 
zaleca przyjęcie wobec obu tych kwestii 
podejścia, które można opisać trójkątem, 
którego wierzchołkami to przystępność –
zrównoważony rozwój – dostępność;

57. podkreśla to, że zasoby i energia są 
podstawowym elementem strategii
przemysłowej; zaleca przyjęcie wobec obu 
tych kwestii podejścia, które można opisać 
trójkątem, którego wierzchołkami to 
przystępność – zrównoważony rozwój –
dostępność;

Or. fr

Poprawka 440
Zbigniew Ziobro

Projekt rezolucji
Ustęp 57 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

57a. wzywa Komisję do rozpatrzenia 
czasowego zawieszenia zapisów pakietu 
energetyczno-klimatycznego szczególnie w 
państwach silnie dotkniętych przez kryzys 
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gospodarczy i spadek produkcji 
przemysłowej;

Or. pl

Poprawka 441
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 57 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

57a. podkreśla potrzebę, aby 
kontynentalna polityka przemysłowa 
mogła opierać się na europejskiej 
strategii, umożliwiającej jednocześnie 
integrację europejskiego rynku energii, 
rozwój infrastruktury energetycznej, 
obniżenie kosztów energii oraz 
uniezależnienie Unii od państw trzecich;

Or. fr

Poprawka 442
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 57 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

57a. podkreśla znaczenie zapewnienia 
konkurencyjnego i przejrzystego rynku 
energii, zapobiegającego nierównościom 
między państwami członkowskimi i 
umożliwiającego dostęp do bezpiecznej, 
zrównoważonej, przystępnej i niezawodnej 
energii;

Or. es
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Poprawka 443
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 57 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

57a. wnioskuje o wdrożenie jednolitej 
ambitnej polityki energetycznej, która 
będzie jednocześnie realistyczna oraz 
progresywna, tak aby zapewnić pewność 
inwestycji;

Or. fr

Poprawka 444
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 57 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

57b. podkreśla, że surowce mają 
zasadnicze znaczenie dla perspektyw 
rozwoju przemysłu europejskiego, i 
zwraca uwagę, że brak niektórych 
kluczowych surowców uniemożliwiłby 
przyszły rozwój większości strategicznych 
sektorów przemysłu europejskiego 
(sektora jądrowego, kosmicznego, 
lotniczego, medycznego, informatycznego, 
nowych materiałów, wojskowego itp.); 
wzywa więc Komisję do obrony interesów 
UE w zakresie bezpieczeństwa dostaw w 
ramach jej stosunków z państwami 
trzecimi oraz zawieranych przez nią umów 
handlowych;

Or. fr

Poprawka 445
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann
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Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania na rzecz efektywnego 
gospodarowania zasobami; wzywa Komisję 
do uwzględnienia celów polityki 
dotyczącej odpadów w europejskim 
semestrze i krajowych programach 
reform; wzywa Komisję do dalszego 
rozwijania sektorowych poziomów 
odniesienia dotyczących efektywnego 
gospodarowania zasobami, w 
szczególności do celów udzielania 
zamówień publicznych; zwraca się do 
Komisji o promowanie strategii 
ograniczania, wtórnego wykorzystywania 
i recyklingu; podkreśla znaczenie 
światowego systemu certyfikacji 
pierwszego recyklingu odpadów 
niebezpiecznych i materiałów WEEE;
zauważa, że odpowiednie wykazy 
budynków i systemy recyklingu 
funkcjonują w niektórych państwach 
członkowskich;

58. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania na rzecz efektywnego 
gospodarowania zasobami;

Or. de

Poprawka 446
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania na rzecz efektywnego 
gospodarowania zasobami; wzywa 
Komisję do uwzględnienia celów polityki 
dotyczącej odpadów w europejskim 
semestrze i krajowych programach 
reform; wzywa Komisję do dalszego 

58. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania na rzecz efektywnego 
gospodarowania zasobami; wzywa 
Komisję do dalszego rozwijania 
sektorowych poziomów odniesienia 
dotyczących efektywnego gospodarowania 
zasobami, w szczególności do celów 
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rozwijania sektorowych poziomów 
odniesienia dotyczących efektywnego 
gospodarowania zasobami, w 
szczególności do celów udzielania 
zamówień publicznych; zwraca się do 
Komisji o promowanie strategii 
ograniczania, wtórnego wykorzystywania 
i recyklingu; podkreśla znaczenie 
światowego systemu certyfikacji 
pierwszego recyklingu odpadów 
niebezpiecznych i materiałów WEEE; 
zauważa, że odpowiednie wykazy 
budynków i systemy recyklingu 
funkcjonują w niektórych państwach 
członkowskich;

udzielania zamówień publicznych; zwraca 
się do Komisji o promowanie strategii 
ograniczania, wtórnego wykorzystywania 
i recyklingu; podkreśla znaczenie 
światowego systemu certyfikacji 
pierwszego recyklingu odpadów 
niebezpiecznych i materiałów WEEE; 
zauważa, że odpowiednie wykazy 
budynków i systemy recyklingu 
funkcjonują w niektórych państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 447
Jean-Pierre Audy

Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania na rzecz efektywnego 
gospodarowania zasobami; wzywa 
Komisję do uwzględnienia celów polityki 
dotyczącej odpadów w europejskim 
semestrze i krajowych programach
reform; wzywa Komisję do dalszego 
rozwijania sektorowych poziomów 
odniesienia dotyczących efektywnego 
gospodarowania zasobami, w 
szczególności do celów udzielania 
zamówień publicznych; zwraca się do 
Komisji o promowanie strategii 
ograniczania, wtórnego wykorzystywania 
i recyklingu; podkreśla znaczenie 
światowego systemu certyfikacji 
pierwszego recyklingu odpadów 
niebezpiecznych i materiałów WEEE; 
zauważa, że odpowiednie wykazy 
budynków i systemy recyklingu 

58. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania na rzecz efektywnego 
gospodarowania zasobami; wzywa 
Komisję do uwzględnienia celów polityki 
dotyczącej odpadów w europejskim 
semestrze i w zaleceniach dla 
poszczególnych krajów wydanych po 
przeanalizowaniu krajowych programów
reform; wzywa Komisję do dalszego 
rozwijania sektorowych poziomów 
odniesienia dotyczących efektywnego 
gospodarowania zasobami, w 
szczególności do celów udzielania 
zamówień publicznych; zwraca się do 
Komisji o promowanie strategii 
ograniczania, wtórnego wykorzystywania 
i recyklingu; podkreśla znaczenie 
światowego systemu certyfikacji 
pierwszego recyklingu odpadów 
niebezpiecznych i zużytego sprzętu 
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funkcjonują w niektórych państwach
członkowskich;

elektrycznego i elektronicznego (WEEE); 
zauważa, że wykazy budynków i systemy 
recyklingu funkcjonują w niektórych 
państwach członkowskich i są 
finansowane w odpowiedni sposób;

Or. fr

Poprawka 448
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania na rzecz efektywnego 
gospodarowania zasobami; wzywa 
Komisję do uwzględnienia celów polityki 
dotyczącej odpadów w europejskim 
semestrze i krajowych programach reform; 
wzywa Komisję do dalszego rozwijania 
sektorowych poziomów odniesienia 
dotyczących efektywnego gospodarowania 
zasobami, w szczególności do celów 
udzielania zamówień publicznych; zwraca 
się do Komisji o promowanie strategii 
ograniczania, wtórnego wykorzystywania 
i recyklingu; podkreśla znaczenie 
światowego systemu certyfikacji 
pierwszego recyklingu odpadów 
niebezpiecznych i materiałów WEEE; 
zauważa, że odpowiednie wykazy 
budynków i systemy recyklingu 
funkcjonują w niektórych państwach 
członkowskich;

58. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania na rzecz efektywnego 
gospodarowania zasobami; podkreśla 
potrzebę rozwiązania problemu 
niedoborów w zakresie najważniejszych 
zasobów, takich jak woda; wzywa 
Komisję do uwzględnienia celów polityki 
dotyczącej odpadów w europejskim 
semestrze i krajowych programach reform; 
wzywa Komisję do dalszego rozwijania 
sektorowych poziomów odniesienia 
dotyczących efektywnego gospodarowania 
zasobami, w szczególności do celów 
udzielania zamówień publicznych; zwraca 
się do Komisji o promowanie strategii 
ograniczania, wtórnego wykorzystywania 
i recyklingu; podkreśla znaczenie 
światowego systemu certyfikacji 
pierwszego recyklingu odpadów 
niebezpiecznych i materiałów WEEE; 
zauważa, że odpowiednie wykazy 
budynków i systemy recyklingu 
funkcjonują w niektórych państwach 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 449
Vittorio Prodi.

Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania na rzecz efektywnego 
gospodarowania zasobami; wzywa 
Komisję do uwzględnienia celów polityki 
dotyczącej odpadów w europejskim 
semestrze i krajowych programach reform; 
wzywa Komisję do dalszego rozwijania 
sektorowych poziomów odniesienia 
dotyczących efektywnego gospodarowania 
zasobami, w szczególności do celów 
udzielania zamówień publicznych; zwraca 
się do Komisji o promowanie strategii 
ograniczania, wtórnego wykorzystywania 
i recyklingu; podkreśla znaczenie 
światowego systemu certyfikacji 
pierwszego recyklingu odpadów 
niebezpiecznych i materiałów WEEE; 
zauważa, że odpowiednie wykazy 
budynków i systemy recyklingu 
funkcjonują w niektórych państwach 
członkowskich;

58. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania na rzecz efektywnego 
gospodarowania zasobami; wzywa 
Komisję do uwzględnienia celów polityki 
dotyczącej odpadów w europejskim 
semestrze i krajowych programach reform; 
wzywa Komisję do dalszego rozwijania 
sektorowych poziomów odniesienia 
dotyczących efektywnego gospodarowania 
zasobami, w szczególności do celów 
udzielania zamówień publicznych; zwraca 
się do Komisji o włączenie w główny nurt
strategii ograniczania, wtórnego 
wykorzystywania i recyklingu, także w 
celu ograniczenia wywozu ważnych 
surowców; podkreśla znaczenie 
światowego systemu certyfikacji 
pierwszego recyklingu odpadów 
niebezpiecznych i materiałów WEEE; 
zauważa, że odpowiednie wykazy 
budynków i systemy recyklingu 
funkcjonują w niektórych państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 450
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania na rzecz efektywnego 
gospodarowania zasobami; wzywa Komisję 
do uwzględnienia celów polityki 

58. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania na rzecz efektywnego 
gospodarowania zasobami; wzywa 
Komisję do dalszego rozwijania 
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dotyczącej odpadów w europejskim 
semestrze i krajowych programach 
reform; wzywa Komisję do dalszego 
rozwijania sektorowych poziomów 
odniesienia dotyczących efektywnego 
gospodarowania zasobami, w 
szczególności do celów udzielania 
zamówień publicznych; zwraca się do 
Komisji o promowanie strategii 
ograniczania, wtórnego wykorzystywania 
i recyklingu; podkreśla znaczenie 
światowego systemu certyfikacji 
pierwszego recyklingu odpadów 
niebezpiecznych i materiałów WEEE; 
zauważa, że odpowiednie wykazy 
budynków i systemy recyklingu 
funkcjonują w niektórych państwach 
członkowskich;

sektorowych poziomów odniesienia 
dotyczących efektywnego gospodarowania 
zasobami, w szczególności do celów 
udzielania zamówień publicznych; zwraca 
się do Komisji o promowanie strategii 
ograniczania, wtórnego wykorzystywania 
i recyklingu; podkreśla znaczenie 
światowego systemu certyfikacji 
pierwszego recyklingu odpadów 
niebezpiecznych i materiałów WEEE; 
zauważa, że odpowiednie wykazy 
budynków i systemy recyklingu 
funkcjonują w niektórych państwach 
członkowskich;

Or. sl

Poprawka 451
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 58 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

58a. z niepokojem przyjmuje do 
wiadomości ciągły wzrost różnicy kosztów 
energii między Europą a konkurencją 
międzynarodową; wzywa Komisję, aby 
każdy przyszły wniosek w zakresie polityki 
energetycznej i klimatycznej weryfikowała 
z punktu widzenia jego skutków dla cen 
energii, a tym samym konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, w szczególności 
przemysłu energochłonnego, zaś w 
przypadku występowania negatywnych 
skutków dla wzrostu, odrzucała taki 
wniosek;

Or. de
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Poprawka 452
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 58 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

58a. zwraca się do Komisji o rozszerzenie 
podejścia do surowców w ramach 
ekoprojektów, jeśli chodzi o ich zdatność 
do ponownego przetworzenia oraz 
efektywność; zwraca się do Komisji, aby w 
ramach swojego planu działań w zakresie 
przeglądu i tworzenia polityki dotyczącej 
odpadów koncentrowała się także na 
dekonstrukcji i demontażu budynków w 
celu zwiększenia skuteczności w zakresie 
zbierania i odpowiedniego sortowania 
wartościowych odpadów; stwierdza, że 
wykazy budynków i systemy recyklingu, 
takie jak system VRN w Niderlandach, 
mogą służyć innym państwom 
członkowskim jako model; wzywa do 
zaprzestania składowania odpadów oraz 
zapobiegania ich nielegalnemu 
wywozowi;

Or. en

Poprawka 453
Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 58 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

58a. podkreśla potencjał, jaki tkwi w 
przejściu do gospodarki w większym 
stopniu opartej na biotechnologii, w której 
surowce pochodzące na przykład z 
obszarów leśnych mogą odegrać ważną 
rolę w uzyskiwaniu energii odnawialnej
oraz w zrównoważonej produkcji 
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przemysłowej;

Or. sv

Poprawka 454
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 58 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

58a. zauważa, że wysokie ceny energii w 
UE stanowią istotny czynnik osłabiający 
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
i podkreśla konieczność przedstawienia 
analiz w zakresie czynników 
kształtujących ceny energii w UE;

Or. pl

Poprawka 455
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 58 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

58b. podkreśla, iż osiągnięcie celu 
strategii RISE jest możliwe jedynie 
wówczas, gdy zostanie zapewniona 
spójność polityki przemysłowej, 
energetycznej i klimatycznej;

Or. pl

Poprawka 456
Zbigniew Ziobro

Projekt rezolucji
Ustęp 59
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Projekt rezolucji Poprawka

59. wzywa do szybkiego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i krajowych planów 
działań; wzywa UE do podjęcia działań 
następczych w sprawie sprawozdania 
Herberta Reula w sprawie energii 
odnawialnej, w którym na 2030 r. 
ustanowiono ambitny cel w zakresie 
energii odnawialnej;

skreślony

Or. pl

Poprawka 457
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. wzywa do szybkiego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i krajowych planów działań; 
wzywa UE do podjęcia działań 
następczych w sprawie sprawozdania 
Herberta Reula w sprawie energii 
odnawialnej, w którym na 2030 r. 
ustanowiono ambitny cel w zakresie 
energii odnawialnej;

59. wzywa do szybkiego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i krajowych planów działań,
przy wsparciu w formie odpowiednich 
zachęt finansowych; wzywa do utworzenia 
wyłączenia blokowego w odniesieniu do 
wszystkich programów na rzecz 
efektywności energetycznej, które zostały 
zgłoszone Komisji Europejskiej w ramach 
krajowych planów działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii w 
państwach członkowskich; uważa, że 
państwa członkowskie powinny określić 
ambitne strategie, mające na celu w 
szczególności odnowienie istniejących 
budynków; podkreśla, że instrumenty 
finansowe, takie jak gwarantowana cena 
zakupu w celu zapewnienia efektywności 
energetycznej, mogą szerzej promować 
program na rzecz zwiększenia 
efektywności; wzywa UE do podjęcia 
działań następczych w sprawie 
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sprawozdania Herberta Reula w sprawie 
energii odnawialnej, w którym na 2030 r. 
ustanowiono ambitny cel w zakresie 
energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 458
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. wzywa do szybkiego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i krajowych planów działań; 
wzywa UE do podjęcia działań 
następczych w sprawie sprawozdania 
Herberta Reula w sprawie energii
odnawialnej, w którym na 2030 r. 
ustanowiono ambitny cel w zakresie 
energii odnawialnej;

59. wzywa do szybkiego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i krajowych planów działań; 
wzywa Komisję do przeprowadzenia 
dogłębnej analizy rentowności oraz 
amortyzacji energii odnawialnych przed 
ustanowieniem jakiegokolwiek nowego 
celu;

Or. fr

Poprawka 459
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. wzywa do szybkiego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i krajowych planów działań; 
wzywa UE do podjęcia działań 
następczych w sprawie sprawozdania 
Herberta Reula w sprawie energii 
odnawialnej, w którym na 2030 r. 
ustanowiono ambitny cel w zakresie 

59. wzywa do szybkiego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i krajowych planów działań; 
wzywa UE, aby w nawiązaniu do
sprawozdania Herberta Reula w sprawie 
energii odnawialnej podjęła działania na 
rzecz jednolitych i opłacalnych 
europejskich kryteriów wsparcia w 
zakresie energii odnawialnej, podkreśla, że 
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energii odnawialnej; pewne, bezpieczne i przystępne cenowo 
zaopatrzenie w energię jest niezbędne dla 
zachowania konkurencyjności przez 
gospodarkę europejską;

Or. de

Poprawka 460
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. wzywa do szybkiego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i krajowych planów działań; 
wzywa UE do podjęcia działań 
następczych w sprawie sprawozdania 
Herberta Reula w sprawie energii 
odnawialnej, w którym na 2030 r. 
ustanowiono ambitny cel w zakresie 
energii odnawialnej;

59. wzywa do szybkiego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i krajowych planów działań;

Or. fi

Poprawka 461
Gaston Franco

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. wzywa do szybkiego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i krajowych planów działań; 
wzywa UE do podjęcia działań 
następczych w sprawie sprawozdania 
Herberta Reula w sprawie energii 
odnawialnej, w którym na 2030 r. 
ustanowiono ambitny cel w zakresie 
energii odnawialnej;

59. wzywa do szybkiego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i krajowych planów działań; 
wzywa UE do podjęcia działań 
następczych w sprawie sprawozdania 
Herberta Reula w sprawie energii 
odnawialnej; wzywa Komisję do 
przedstawienia ram prawnych 
dotyczących europejskiej polityki 
energetycznej i klimatycznej do 2030 r., 
wspierających średnio- i długoterminowe 
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inwestycje w ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla, efektywność
energetyczną i energie odnawialne;

Or. fr

Poprawka 462
Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. wzywa do szybkiego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i krajowych planów działań; 
wzywa UE do podjęcia działań 
następczych w sprawie sprawozdania 
Herberta Reula w sprawie energii 
odnawialnej, w którym na 2030 r. 
ustanowiono ambitny cel w zakresie 
energii odnawialnej;

59. wzywa do szybkiego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i krajowych planów działań; 
wzywa UE do podjęcia działań 
następczych w sprawie sprawozdania 
Herberta Reula w sprawie energii 
odnawialnej, w którym na 2030 r. 
ustanowiono ambitny cel w zakresie 
energii odnawialnej; podkreśla znaczenie, 
jakie dla możliwości dokonywania przez 
przedsiębiorstwa inwestycji, szczególnie w 
sektorze ekologicznego przemysłu, mają
jasne i długoterminowe cele klimatyczne;

Or. sv

Poprawka 463
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. wzywa do szybkiego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i krajowych planów działań; 
wzywa UE do podjęcia działań 
następczych w sprawie sprawozdania 
Herberta Reula w sprawie energii 

59. wzywa do szybkiego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i krajowych planów działań; 
wzywa UE do podjęcia działań 
następczych w sprawie sprawozdania 
Herberta Reula w sprawie energii 



PE516.812v01-00 44/65 AM\1000766PL.doc

PL

odnawialnej, w którym na 2030 r.
ustanowiono ambitny cel w zakresie 
energii odnawialnej;

odnawialnej, w którym do celów w 
zakresie klimatu i energii do 2030 r. 
zastosowano podejście neutralne pod 
względem technologicznym;

Or. en

Poprawka 464
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. wzywa do szybkiego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i krajowych planów działań; 
wzywa UE do podjęcia działań 
następczych w sprawie sprawozdania 
Herberta Reula w sprawie energii 
odnawialnej, w którym na 2030 r. 
ustanowiono ambitny cel w zakresie 
energii odnawialnej;

59. wzywa do szybkiego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i krajowych planów działań; 
wzywa UE do podjęcia działań 
następczych w sprawie sprawozdania 
Herberta Reula w sprawie energii 
odnawialnej;

Or. sl

Poprawka 465
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. wzywa do szybkiego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i krajowych planów działań; 
wzywa UE do podjęcia działań 
następczych w sprawie sprawozdania 
Herberta Reula w sprawie energii 
odnawialnej, w którym na 2030 r. 
ustanowiono ambitny cel w zakresie 
energii odnawialnej;

59. wzywa do szybkiego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i krajowych planów działań; 
wzywa UE do podjęcia działań 
następczych w sprawie sprawozdania 
Herberta Reula w sprawie energii 
odnawialnej;
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Or. en

Poprawka 466
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. wzywa do szybkiego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i krajowych planów działań; 
wzywa UE do podjęcia działań 
następczych w sprawie sprawozdania 
Herberta Reula w sprawie energii 
odnawialnej, w którym na 2030 r. 
ustanowiono ambitny cel w zakresie 
energii odnawialnej;

59. wzywa do szybkiego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej i krajowych planów działań; 
wzywa UE do podjęcia działań 
następczych w sprawie sprawozdania 
Herberta Reula w sprawie energii 
odnawialnej, w którym na 2030 r. 
ustanowiono dla całej Unii ambitny cel w 
zakresie energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 467
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 59 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

59a. wzywa do szybkiego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej budynków i krajowych 
planów działania; zachęca państwa 
członkowskie do przyjęcia jak najszybciej 
definicji budynków o niemal zerowym 
zużyciu energii i przyspieszenia wdrażania 
krajowych planów zwiększenia liczby 
budynków, których zużycie energii jest 
prawie zerowe;

Or. ro
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Poprawka 468
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 59 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

59a. wymaga, aby w szybkim czasie 
przedłożono wytyczne dla energii 
odnawialnych oraz wskazówki dla rynku 
mocy;

Or. de

Poprawka 469
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. zwraca się do Komisji o ponowne 
przeanalizowanie warunków 
długoterminowych umów energetycznych;

60. zwraca się do Komisji o dokonanie 
przeglądu wszystkich umów o dostawy 
gazu, które sporządzono w oparciu o 
przestarzałe mechanizmy ustalania cen –
w szczególności o zasadę opartą na 
waloryzacji cen ropy – i które nakładają 
wysokie ceny na różnego rodzaju 
konsumentów, oraz wzywa Komisję do 
udzielenia pomocy w poszukiwaniu 
możliwości renegocjowania warunków 
przejścia na bardziej elastyczne 
rozwiązania;

Or. en

Poprawka 470
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 60
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Projekt rezolucji Poprawka

60. zwraca się do Komisji o ponowne 
przeanalizowanie warunków 
długoterminowych umów energetycznych;

60. zwraca się do Komisji o ponowne 
przeanalizowanie warunków 
długoterminowych umów energetycznych 
oraz rozważenie możliwości 
uniezależnienia się od waloryzacji cen 
ropy naftowej, prowadzącej do 
scentralizowanego ustalania cen oraz 
większej konkurencji na rynku 
wewnętrznym; 

Or. en

Poprawka 471
Zbigniew Ziobro

Projekt rezolucji
Ustęp 60 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

60a. wzywa Komisję do ścisłego 
monitorowania negatywnego wpływu 
zapisów unijnej polityki klimatyczno-
energetycznej na przemysł w Europie, w 
szczególności na gałęzie przemysłu 
wysokoemisyjnego; wzywa Komisję 
Europejską do przygotowania raportu na 
temat zagrożeń tzw. carbon leakage w 
Europie ze szczególnym uwzględnieniem 
krajów Europy Środkowej i Wschodniej;

Or. pl

Poprawka 472
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 60 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

60a. zwraca uwagę na ogromną rolę 
przemysłów energochłonnych, 
produkujących niezbędne wyroby 
podstawowe, takie jak stal, cement, 
chemikalia, metale lub papier, dla których 
energia jest największym czynnikiem 
generującym koszty; podkreśla, że te 
gałęzie przemysłu są wystawione na 
ryzyko ucieczki emisji (carbon leakage), w 
związku z czym niezbędne jest podjęcie 
działań mających na celu unikanie 
dodatkowych obciążeń, a tym samym 
utrzymanie konkurencyjności europejskiej 
produkcji energochłonnej na świecie;

Or. de

Poprawka 473
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 60 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

60a. zwraca się do Komisji, aby możliwie 
szybko przedstawiła dodatkową ocenę 
zawierającą propozycje zalecanych 
działań w celu zapobiegnięcia ryzyku 
ucieczki emisji spowodowanej 
przenoszeniem instalacji produkcyjnych 
poza UE, skupiającą się w szczególności 
na dodatkowych scenariuszach na 
wypadek ograniczenia lub zaniechania 
dalszych ogólnoświatowych działań w 
zakresie ograniczania emisji dwutlenku 
węgla;

Or. en
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Poprawka 474
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 60 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

60b. wskazuje na aktualny rozwój cen 
energii na świecie, pozostający w 
bezpośrednim związku z wyszukiwaniem i 
eksploatacją niekonwencjonalnych złóż 
ropy naftowej i gazu w Stanach 
Zjednoczonych i w innych krajach;
stwierdza, że spadające ceny energii w 
Stanach Zjednoczonych umożliwiają 
podejmowanie nowych inwestycji 
przemysłowych; podkreśla, że istnieje duże 
prawdopodobieństwo występowania złóż 
tego rodzaju również w Europie, a 
wyszukiwanie i eksploatacja tych 
lokalnych źródeł stwarzają ogromne 
szanse także dla przemysłu europejskiego;

Or. de

Poprawka 475
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Podtytuł 7

Projekt rezolucji Poprawka

Strategia dotycząca RISE na południu 
Europy

Działania na rzecz reindustrializacji 
Europy Południowej

Or. sl

Poprawka 476
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Podtytuł 7
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Projekt rezolucji Poprawka

Strategia dotycząca RISE na południu 
Europy

Strategia dotycząca RISE w Europie 
Południowej, Środkowej i Wschodniej.

Or. en

Poprawka 477
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Podtytuł 7

Projekt rezolucji Poprawka

Strategia dotycząca RISE na południu 
Europy

Strategia dotycząca RISE na południu 
Europy oraz w Europie Środkowo-
Wschodniej

Or. pl

Poprawka 478
Jean-Pierre Audy

Projekt
Podtytuł 7

Projekt rezolucji Poprawka

Strategia dotycząca RISE na południu 
Europy

Strategia przemysłowa na południu Europy

Or. fr

Poprawka 479
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Podtytuł 7
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Projekt rezolucji Poprawka

Strategia dotycząca RISE na południu 
Europy

Strategia dotycząca RISE na południu i 
wschodzie Europy

Or. pl

Poprawka 480
Kent Johansson

Projekt rezolucji
Podtytuł 7

Projekt rezolucji Poprawka

Strategia dotycząca RISE na południu 
Europy

Strategia dotycząca RISE w całej Europie

Or. sv

Poprawka 481
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Podtytuł 7

Projekt rezolucji Poprawka

Strategia dotycząca RISE na południu 
Europy

Strategia dotycząca RISE w różnych 
regionach

Or. en

Poprawka 482
Josefa Andrés Barea

Projekt rezolucji
Ustęp 60 a (nowy) (po podtytule: „Strategia dotycząca RISE na południu Europy”)
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Projekt rezolucji Poprawka

60a. zwraca uwagę na znaczenie jak 
najszybszego wdrożenia środków wsparcia 
dla branż przemysłowych najbardziej 
dotkniętych kryzysem i globalną 
konkurencją; w tym kontekście tworzeniu 
przyszłych miejsc pracy powinno 
towarzyszyć utrzymanie już istniejących 
miejsc pracy w tradycyjnych branżach;

Or. es

Poprawka 483
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. opowiada się za wieloregionalnym 
podejściem do polityki przemysłowej, w 
ramach którego przywrócono by 
zrównoważony wzrost w kurczących się 
gospodarkach; popiera zastosowanie 
strategii zakładającej wysoką wartość 
dodaną w ramach włączania południowych 
gospodarek do światowego łańcucha 
wartości;

61. opowiada się za wieloregionalnym 
podejściem do polityki przemysłowej, w 
ramach którego przywrócono by 
zrównoważony wzrost w kurczących się 
gospodarkach; popiera zastosowanie
strategii zakładającej wysoką wartość 
dodaną w ramach włączania południowych 
gospodarek do światowego łańcucha 
wartości; uważa, że strategie na rzecz 
inteligentnej specjalizacji są w tym 
kontekście szczególnie istotne oraz że 
należy promować mocne strony przemysłu 
poprzez zwiększanie innowacyjności i 
specjalizacji; uważa, że w kwestii dostępu 
do finansowania w południowych 
gospodarkach konieczne jest także 
zastosowanie strategii inwestycyjnej;

Or. en

Poprawka 484
Konrad Szymański
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Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. opowiada się za wieloregionalnym 
podejściem do polityki przemysłowej, w 
ramach którego przywrócono by 
zrównoważony wzrost w kurczących się 
gospodarkach; popiera zastosowanie 
strategii zakładającej wysoką wartość 
dodaną w ramach włączania południowych 
gospodarek do światowego łańcucha 
wartości;

61. opowiada się za wieloregionalnym 
podejściem do polityki przemysłowej, w 
ramach którego przywrócono by 
zrównoważony wzrost w kurczących się 
gospodarkach lub w gospodarkach 
najbardziej narażonych na ryzyko 
wynikające ze zmian w zakresie bazy 
przemysłowej; popiera zastosowanie 
strategii zakładającej wysoką wartość 
dodaną w ramach włączania gospodarek
Europy Południowej, Środkowej i 
Wschodniej do światowego łańcucha 
wartości;

Or. en

Poprawka 485
Zofija Mazej Kukovič

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. opowiada się za wieloregionalnym 
podejściem do polityki przemysłowej, w 
ramach którego przywrócono by 
zrównoważony wzrost w kurczących się 
gospodarkach; popiera zastosowanie 
strategii zakładającej wysoką wartość 
dodaną w ramach włączania południowych
gospodarek do światowego łańcucha 
wartości;

61. opowiada się za wieloregionalnym 
podejściem do polityki przemysłowej, w 
ramach którego przywrócono by 
zrównoważony wzrost w kurczących się 
gospodarkach; popiera zastosowanie 
strategii zakładającej wysoką wartość 
dodaną w ramach włączania gospodarek 
regionalnych do światowego łańcucha 
wartości;

Or. en

Poprawka 486
Bernd Lange
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Projekt rezolucji
Ustęp 61 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

61a. wzywa Komisję, aby zadbała o 
stabilne ramy zaopatrzenia w energię w 
najbliższych dziesięcioleciach, tak aby 
zapewnić bezpieczeństwo inwestycji, a tym 
samym podejmowanie działań na rzecz 
trwałego wzrostu konkurencyjności;

Or. de

Poprawka 487
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 62

Projekt rezolucji Poprawka

62. zauważa, że kraje na południu UE są 
w gorszej sytuacji ze względu na swoje 
peryferyjne położenie; wzywa Komisję do 
promowania pełnego zintegrowania 
infrastruktury południowych gospodarek i 
podkreśla konieczność ukierunkowania 
instrumentu „Łącząc Europę” na 
osiągnięcie tego celu;

skreślony

Or. pl

Poprawka 488
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 62

Projekt rezolucji Poprawka

62. zauważa, że kraje na południu UE są w 
gorszej sytuacji ze względu na swoje 
peryferyjne położenie; wzywa Komisję do 

62. zauważa, że kraje na południu UE są w 
gorszej sytuacji ze względu na swoje 
peryferyjne położenie; wzywa Komisję do 
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promowania pełnego zintegrowania 
infrastruktury południowych gospodarek i
podkreśla konieczność ukierunkowania
instrumentu „Łącząc Europę” na 
osiągnięcie tego celu;

promowania pełnego zintegrowania 
infrastruktury południowych gospodarek;
wzywa do zwiększenia inwestycji w 
infrastrukturę transportową i logistykę, 
jako że stanowią one strategiczne zasoby i 
przyczyniają się do mobilności towarów, a 
tym samym do wzrostu konkurencyjności 
w przemyśle; z zadowoleniem przyjmuje 
nowy instrument „Łącząc Europę” oraz 
zwraca się do instytucji europejskich i 
państw członkowskich o zapewnienie 
odpowiedniego poziomu finansowania 
oraz uproszczenie biurokratycznych 
procedur w celu zwiększenia zakresu 
zastosowania PPP, finansowania 
projektów oraz obligacji projektowych; 
zachęca Komisję do opracowania 
kompleksowego planu na rzecz logistyki 
transportu towarowego, przemysłowej i 
dystrybucyjnej (tzw. logistyki biznesowej) 
w celu skutecznego stworzenia rynku 
wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 489
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 62

Projekt rezolucji Poprawka

62. zauważa, że kraje na południu UE są w 
gorszej sytuacji ze względu na swoje 
peryferyjne położenie; wzywa Komisję do 
promowania pełnego zintegrowania 
infrastruktury południowych gospodarek i 
podkreśla konieczność ukierunkowania 
instrumentu „Łącząc Europę” na 
osiągnięcie tego celu;

62. zauważa, że kraje na południu UE są w 
gorszej sytuacji ze względu na swoje 
peryferyjne położenie, a brak 
odpowiedniej i dobrze połączonej 
infrastruktury wpływa na ich zdolność do 
konkurowania na rynku wewnętrznym i 
poza Unią; wzywa Komisję do 
promowania pełnego zintegrowania 
infrastruktury południowych gospodarek, 
w szczególności w zakresie kolei, energii 
oraz ICT, i podkreśla konieczność 
ukierunkowania instrumentu „Łącząc 
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Europę” na osiągnięcie tego celu; z 
ubolewaniem przyjmuje fakt, że Półwysep 
Iberyjski nie jest w pełni zintegrowany z 
europejskimi rynkami energii i transportu 
kolejowego;

Or. en

Poprawka 490
Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 62

Projekt rezolucji Poprawka

62. zauważa, że kraje na południu UE są 
w gorszej sytuacji ze względu na swoje 
peryferyjne położenie; wzywa Komisję do 
promowania pełnego zintegrowania 
infrastruktury południowych gospodarek i 
podkreśla konieczność ukierunkowania 
instrumentu „Łącząc Europę” na 
osiągnięcie tego celu;

62. wzywa Komisję do promowania 
zintegrowania infrastruktury peryferyjnych 
obszarów Unii i podkreśla konieczność 
ukierunkowania instrumentu „Łącząc 
Europę” na osiągnięcie tego celu; 
przypomina, że choć powyższe ma 
szczególne znaczenie dla niektórych 
położonych na południu obszarów 
Europy, to także obszary północne, gdzie 
zlokalizowana jest duża część zasobów 
naturalnych znajdujących się w granicach 
Unii, muszą zostać lepiej połączone z 
Unią;

Or. sv

Poprawka 491
Rachida Dati

Projekt rezolucji
Ustęp 62

Projekt rezolucji Poprawka

62. zauważa, że kraje na południu UE są w
gorszej sytuacji ze względu na swoje 
peryferyjne położenie; wzywa Komisję do 
promowania pełnego zintegrowania 

62. zauważa, że kraje na południu UE są w 
gorszej sytuacji ze względu na swoje 
peryferyjne położenie; wzywa Komisję do 
promowania pełnego zintegrowania 
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infrastruktury południowych gospodarek i 
podkreśla konieczność ukierunkowania 
instrumentu „Łącząc Europę” na 
osiągnięcie tego celu;

infrastruktury południowych gospodarek i 
podkreśla konieczność ukierunkowania 
instrumentu „Łącząc Europę” na 
osiągnięcie tego celu; podkreśla także 
znaczenie rozwoju infrastruktury 
energetycznej łączącej dane państwo z 
partnerami w regionie spoza UE;

Or. fr

Poprawka 492
Konrad Szymański

Projekt rezolucji
Ustęp 62

Projekt rezolucji Poprawka

62. zauważa, że kraje na południu UE są w 
gorszej sytuacji ze względu na swoje 
peryferyjne położenie; wzywa Komisję do 
promowania pełnego zintegrowania 
infrastruktury południowych gospodarek i 
podkreśla konieczność ukierunkowania 
instrumentu „Łącząc Europę” na 
osiągnięcie tego celu;

62. zauważa, że kraje na południu i 
wschodzie UE są w gorszej sytuacji ze 
względu na swoje peryferyjne położenie; 
wzywa Komisję do promowania pełnego 
zintegrowania infrastruktury tych
gospodarek i podkreśla konieczność 
ukierunkowania instrumentu „Łącząc 
Europę” na osiągnięcie tego celu;

Or. en

Poprawka 493
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 62

Projekt rezolucji Poprawka

62. zauważa, że kraje na południu UE są w 
gorszej sytuacji ze względu na swoje 
peryferyjne położenie; wzywa Komisję do 
promowania pełnego zintegrowania 
infrastruktury południowych gospodarek i 
podkreśla konieczność ukierunkowania 
instrumentu „Łącząc Europę” na 

62. zauważa, że kraje na południu i 
wschodzie UE są w gorszej sytuacji ze 
względu na swoje peryferyjne położenie; 
wzywa Komisję do promowania pełnego 
zintegrowania infrastruktury południowych 
gospodarek i podkreśla konieczność 
ukierunkowania instrumentu „Łącząc 
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osiągnięcie tego celu; Europę” na osiągnięcie tego celu;

Or. pl

Poprawka 494
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 62 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

62a. podkreśla, że zwiększone 
zróżnicowanie w zakresie dostaw energii 
oraz wykorzystanie lokalnych zasobów, w 
tym energii odnawialnej, może odegrać 
istotną rolę w odrodzeniu się 
południowych gospodarek; zauważa, że 
kraje południowe są silnie uzależnione od 
importu energii, w niektórych 
przypadkach – od jednego dostawcy;

Or. en

Poprawka 495
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 62 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

62b. podkreśla, że kraje południowe płacą 
najwyższe ceny gazu w Europie, 
pozostawiając tym samym przemysł, w 
szczególności jego sektory energochłonne, 
w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej, a 
jednocześnie zwiększając ryzyko ucieczki 
emisji;

Or. en



AM\1000766PL.doc 59/65 PE516.812v01-00

PL

Poprawka 496
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 63

Projekt rezolucji Poprawka

63. podkreśla znaczenie wymiany 
najlepszych praktyk i mechanizmów 
zastosowań w warunkach rynkowych; z 
zadowoleniem przyjmuje wnioski 
dotyczące pogłębienia współpracy, 
symbiozy przemysłowej i tworzenia sieci 
usług doradczych w zakresie efektywnego 
gospodarowania zasobami;

63. podkreśla znaczenie wymiany 
najlepszych praktyk i mechanizmów 
zastosowań w warunkach rynkowych; z 
zadowoleniem przyjmuje wnioski 
dotyczące pogłębienia współpracy, 
symbiozy przemysłowej i tworzenia sieci 
usług doradczych w zakresie efektywnego 
gospodarowania zasobami; uważa, że 
wysiłki na rzecz symbiozy przemysłowej 
mogą pomóc w zwiększaniu wartości i 
efektywności; zauważa, że stosowany w 
Zjednoczonym Królestwie model symbiozy 
przemysłowej może służyć jako wzorzec 
dla innych państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 497
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 63 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

63a. podkreśla, że należy usprawnić 
proces udzielania kredytów w państwach 
objętych kryzysem oraz uważa za możliwe 
wprowadzenie finansowanego przez EBI 
lub krajowe banki rozwoju programu 
mikrokredytów, który umożliwi MŚP 
realizowanie zamówień;

Or. en
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Poprawka 498
Kent Johansson

Projekt rezolucji
Ustęp 63 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

63a. podkreśla znaczenie infrastruktury 
ICT, w szczególności rozwiązań 
elastycznych i mobilnych, dla możliwości 
rozwoju przemysłu także w regionach 
peryferyjnych i słabo zaludnionych;

Or. sv

Poprawka 499
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 64

Projekt rezolucji Poprawka

64. podkreśla, że przekształcenie spółek 
kapitałowych w spółdzielnie przyniosło 
pozytywne skutki w niektórych regionach;

64. podkreśla, że przekształcenie spółek 
kapitałowych w spółdzielnie przyniosło 
pozytywne skutki w niektórych regionach, 
zapewniając w efekcie ich 
długoterminowość oraz zakotwiczenie w 
lokalnej gospodarce, a także umożliwiając 
im udział w zrównoważonym rozwoju 
lokalnym; zauważa, że spółdzielnie 
stanowią istotny element rzeczywistości 
gospodarczej w UE, gdzie ponad 160 tys. 
przedsiębiorstw spółdzielczych należy do 
123 mln członków, w tym ponad 50 tys. 
przedsiębiorstw spółdzielczych w sektorze 
przemysłowym i usług zapewnia miejsca 
pracy dla 1,4 mln osób, wnosząc średnio 
5 % do PKB każdego państwa 
członkowskiego; uważa zatem, że modele 
biznesowe spółdzielni należy także wziąć 
pod uwagę, a ich specyfika powinna 
zostać uwzględniona w ramach 
odpowiednich strategii politycznych UE;

Or. en
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Poprawka 500
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 64 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

64a. zwraca uwagę, że regiony 
południowe mają wielki potencjał w 
zakresie rozwoju strategicznego sektora 
odnawialnych źródeł energii; wzywa do 
zastosowania środków mających na celu 
stymulację rynków w tych regionach, w 
tym działań na rzecz wspierania 
mikrogeneracji w przedsiębiorstwach, 
które chcą produkować własną energię 
elektryczną oraz sprzedawać pozostałą 
energię w sieci;

Or. en

Poprawka 501
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 65

Projekt rezolucji Poprawka

65. uważa, że południowe gospodarki mają 
strategiczne położenie, dzięki któremu 
mogą czerpać korzyści z nowych rynków 
eksportu w Maghrebie; wzywa do
wykorzystania przedsiębiorczości 
migrantów do tworzenia przedsiębiorstw, 
które będą mogły wejść na te rynki; z 
zadowoleniem przyjmuje również 
inicjatywę „Misja na rzecz wzrostu” 
wiceprzewodniczącego Antonia Tajaniego;

65. uważa, że południowe gospodarki mają 
strategiczne położenie, dzięki któremu 
mogą czerpać korzyści z nowych rynków 
eksportu na południowym brzegu Morza 
Śródziemnego; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wzmocnienia współpracy 
przedsiębiorczej pomiędzy południowym i 
północnym brzegiem Morza 
Śródziemnego; z zadowoleniem przyjmuje 
również inicjatywę „Misja na rzecz 
wzrostu” wiceprzewodniczącego Antonia 
Tajaniego;
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Or. fr

Poprawka 502
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 65

Projekt rezolucji Poprawka

65. uważa, że południowe gospodarki mają 
strategiczne położenie, dzięki któremu 
mogą czerpać korzyści z nowych rynków 
eksportu w Maghrebie; wzywa do 
wykorzystania przedsiębiorczości 
migrantów do tworzenia przedsiębiorstw, 
które będą mogły wejść na te rynki; z 
zadowoleniem przyjmuje również 
inicjatywę „Misja na rzecz wzrostu” 
wiceprzewodniczącego Antonia Tajaniego;

65. uważa, że gospodarki w krajach 
Europy Południowej mają strategiczne 
położenie, dzięki któremu mogą czerpać 
korzyści z nowych rynków eksportu w 
Maghrebie, zaś kraje na wschodzie 
Europy mogą czerpać korzyści z nowych 
rynków eksportu w krajach 
Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej; 
wzywa do wykorzystania 
przedsiębiorczości migrantów z tych 
krajów do tworzenia przedsiębiorstw, które 
będą mogły wejść na te rynki; z 
zadowoleniem przyjmuje również 
inicjatywę „Misja na rzecz wzrostu” 
wiceprzewodniczącego Antonia Tajaniego;

Or. pl

Poprawka 503
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 65

Projekt rezolucji Poprawka

65. uważa, że południowe gospodarki mają 
strategiczne położenie, dzięki któremu 
mogą czerpać korzyści z nowych rynków 
eksportu w Maghrebie; wzywa do 
wykorzystania przedsiębiorczości 
migrantów do tworzenia przedsiębiorstw, 
które będą mogły wejść na te rynki; z 
zadowoleniem przyjmuje również 
inicjatywę „Misja na rzecz wzrostu” 
wiceprzewodniczącego Antonia Tajaniego;

65. uważa, że południowe gospodarki mają 
strategiczne położenie, dzięki któremu 
mogą zapewnić nowe możliwości na 
rynkach importu i eksportu, w 
szczególności jeśli chodzi o Azję i 
Maghreb; wzywa do wykorzystania 
przedsiębiorczości migrantów do tworzenia 
przedsiębiorstw, które będą mogły wejść 
na te rynki; z zadowoleniem przyjmuje 
również inicjatywę „Misja na rzecz 
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wzrostu” wiceprzewodniczącego Antonia 
Tajaniego;

Or. en

Poprawka 504
Jolanta Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 65

Projekt rezolucji Poprawka

65. uważa, że południowe gospodarki mają 
strategiczne położenie, dzięki któremu 
mogą czerpać korzyści z nowych rynków 
eksportu w Maghrebie; wzywa do 
wykorzystania przedsiębiorczości 
migrantów do tworzenia przedsiębiorstw, 
które będą mogły wejść na te rynki; z 
zadowoleniem przyjmuje również 
inicjatywę „Misja na rzecz wzrostu” 
wiceprzewodniczącego Antonia Tajaniego;

65. uważa, że południowe i wschodnie 
gospodarki mają strategiczne położenie, 
dzięki któremu mogą czerpać korzyści z 
nowych rynków eksportu w Maghrebie 
oraz w krajach wchodzących w skład 
Wspólnoty Niepodległych Państw; wzywa 
do wykorzystania przedsiębiorczości 
migrantów do tworzenia przedsiębiorstw, 
które będą mogły wejść na te rynki; z 
zadowoleniem przyjmuje również 
inicjatywę „Misja na rzecz wzrostu” 
wiceprzewodniczącego Antonia Tajaniego;

Or. pl

Poprawka 505
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 65

Projekt rezolucji Poprawka

65. uważa, że południowe gospodarki mają 
strategiczne położenie, dzięki któremu 
mogą czerpać korzyści z nowych rynków 
eksportu w Maghrebie; wzywa do
wykorzystania przedsiębiorczości 
migrantów do tworzenia przedsiębiorstw, 
które będą mogły wejść na te rynki; z 
zadowoleniem przyjmuje również 
inicjatywę „Misja na rzecz wzrostu” 

65. uważa, że południowe gospodarki mają 
strategiczne położenie, dzięki któremu 
mogą czerpać korzyści z nowych rynków 
eksportu w Maghrebie; wzywa do 
wykorzystania przedsiębiorczości 
migrantów do tworzenia przedsiębiorstw, 
które będą mogły wejść na te rynki; z 
zadowoleniem przyjmuje również 
inicjatywy „Misja na rzecz wzrostu” 
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wiceprzewodniczącego Antonia Tajaniego; wiceprzewodniczącego Antonia Tajaniego;

Or. en

Poprawka 506
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 65 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

65a. podkreśla, że geopolityczne 
konsekwencje niestabilności i niepewności 
w Afryce Północnej i na Środkowym 
Wschodzie, jak również wzrost nielegalnej 
imigracji, powodują tworzenie się 
poważnych przeszkód w zakresie 
stabilności ekonomicznej (rynki pracy) i 
społecznej w Europie Południowej; 
wskazuje tym samym na potrzebę 
zastosowania europejskiego podejścia 
oraz prawodawstwa odnoszącego się do 
nielegalnej imigracji i strategii 
politycznych wobec uchodźców; uważa w 
związku z tym, że rozporządzenie Dublin 
II powinno zostać zmienione w celu 
zapewnienia bardziej sprawiedliwego i 
równego europejskiego rozwiązania oraz 
pomocy w zmniejszeniu obciążenia 
ekonomicznego i socjalnego na 
peryferiach Europy;

Or. en

Poprawka 507
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 65 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

65a. jest zdania, że zwiększona 
koncentracja na regionalnych mocnych 
stronach przemysłu oraz klastrach
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pozwoli na zwiększenie konkurencyjności 
na rzecz lepszego strukturalnego rozwoju 
Europy; wzywa, aby w znaczącym stopniu 
uwzględnić to w dalszym rozwoju 
instytucjonalnym i strukturalnym Europy;

Or. de

Poprawka 508
Romana Jordan

Projekt rezolucji
Ustęp 65 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

65a. uważa, że należy dodatkowo 
wzmocnić działania w obszarze 
dyplomacji gospodarczej zarówno ze 
strony państw członkowskich, jak i 
Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych oraz synergię między nimi;

Or. sl

Poprawka 509
Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 65 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

65b. jest zdania, że Unia Europejska 
potrzebuje inteligentnego połączenia 
przemysłu prywatnego i instytucji 
publicznych, aby wesprzeć tworzenie 
łańcuchów wartości w Unii Europejskiej;

Or. de


