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Poprawka 1
Yannick Jadot w imieniu Grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Odniesienie pierwsze (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
14 grudnia 2007 r. w sprawie zamówień 
przedkomercyjnych (2007)799,

Or. fr

Poprawka 2
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Odniesienie pierwsze (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– mając na uwadze dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków 
(wersja przekształcona),

Or. en

Poprawka 3
Yannick Jadot w imieniu Grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Odniesienie pierwsze a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady z dni 22 i 
23 listopada 2007 r. w sprawie informacji 
naukowych w erze cyfrowej: dostęp, 
rozpowszechnianie i konserwacja,
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Or. fr

Poprawka 4
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Punkt A preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy i finansowy wywarł duży 
wpływ na krajowe budżety publiczne,

Or. en

Poprawka 5
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że liczby figurujące 
w zielonej księdze w sprawie zmian 
demograficznych (COM 2005/94) 
ukazują, że do2030 r. UE brakować będzie 
20,8 mln (6,8%) osób czynnych zawodowo 
i mając na uwadze, że liczba osób w wieku 
ponad 60 lat rośnie obecnie dwukrotnie 
szybciej niż przed rokiem 2007 – o około 
dwa miliony ludzi każdego roku w 
porównaniu z wcześniejszym wzrostem o 
milion osób,

Or. en

Poprawka 6
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że nowa zrównoważona 
gospodarka Unii Europejskiej musi 
zapewniać zrównoważony rozwój 
gospodarczy i społeczny, co zakłada 
uwzględnienie charakterystyki każdego 
państwa członkowskiego, stopnia rozwoju 
gałęzi przemysłu krajowego, 
zgromadzonej wiedzy, gwarancji 
zatrudnienia zapewniającego uprawnienia 
i ochrony środowiska naturalnego; 

1. uważa, że nowa zrównoważona 
gospodarka Unii Europejskiej musi 
zapewniać zrównoważony rozwój 
gospodarczy i społeczny; wzywa do 
realizacji ambitnej, zrównoważonej 
polityki przemysłowej, z naciskiem na 
wydajność zasobów; podkreśla, że 
ekologiczna gospodarka powinna dawać 
perspektywę opłacalnego zatrudnienia na 
dobrych warunkach, koncentrując się na 
ochronie środowiska naturalnego;

Or. en

Poprawka 7
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że obecne kryzysy 
gospodarcze, globalne kryzysy 
energetyczne, dostosowanie do zmian 
klimatu, rosnące zapotrzebowanie na 
metale i minerały wynikające z 
ogólnoświatowego wzrostu populacji oraz 
zwiększającej się konsumpcji w krajach o 
wschodzącej gospodarce wymagają 
podjęcia natychmiastowych działań na 
rzecz rozwijania gospodarki opartej na 
niskich emisjach dwutlenku węgla i 
wydajnym korzystaniu z zasobów; uważa, 
że podczas gdy w perspektywie 
krótkofalowej należy skoncentrować się 
na środkach oszczędzających energię w 
ramach istniejących technologii, a 
strategia średnioterminowa powinna 
zakładać ogólne zminimalizowanie 
stosowania materiałów bogatych w węgiel 
jako źródła energii, w perspektywie 
długoterminowej potrzeba zdecydowanych 
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innowacji ekologicznych, aby ponownie 
obmyślić i opracować całe nowe systemy 
dostarczania towarów i świadczenia usług 
przy niewielkim wykorzystaniu zasobów 
naturalnych;

Or. en

Poprawka 8
Yannick Jadot w imieniu Grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. jako kwestię kluczową ocenia 
wdrożenie ambitnej, wiarygodnej, 
przewidującej i stabilnej polityki –
zwłaszcza w dziedzinie energii i klimatu –
aby umożliwić przedsiębiorstwom 
inwestycje i pełne wykorzystanie 
potencjału nowej, zrównoważonej 
gospodarki w zakresie tworzenia miejsc 
pracy; podkreśla zatem znaczenie, jakie 
ma uczynienie wiążącym europejskiego 
celu zakładającego obniżenie zużycia 
energii o 20% do 2020 r. i przypomina o 
swym wparciu dla działań Rady 
nakierowanych na obniżenie o 80-95% 
europejskich emisji gazów cieplarnianych 
do 2050 r.

Or. fr

Poprawka 9
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. jest jednak zdania, że przed państwami 
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członkowskimi UE stoi szereg wspólnych 
wyzwań, którym można stawić czoła 
jedynie za pomocą wspólnych 
europejskich środków;

Or. da

Poprawka 10
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. odnotowuje brak spójnej strategii UE 
obejmującej innowacje ekologiczne i 
sądzi, że obecne przepisy UE w zakresie 
ochrony środowiska skupiają się raczej na 
obniżaniu poziomów zanieczyszczeń niż 
na wydajnym korzystaniu z zasobów;

Or. en

Poprawka 11
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wypracowania ustaleń 
pozwalających na szersze propagowanie 
oszczędnego pod względem 
wykorzystywanych zasobów modelu 
gospodarczego w oparciu o bardziej 
konkretne środki na ten cel w budżecie 
wspólnotowym; jeżeli chodzi o środki w 
ramach WPR jest przekonany , że 
należałoby uwzględnić odejście od 
bezpośredniego wsparcia, aby umożliwić 
przekazywanie wyższych niż dotychczas 
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środków na rozwój obszarów wiejskich 
oraz rozwój rolnictwa zrównoważonego 
pod względem środowiskowym; jest 
również zdania, iż kwestią podstawowej 
wagi jest dokonanie krytycznej oceny 
finansowania rozwoju regionalnego z 
myślą o finansowaniu inicjatyw 
odnoszących się do innowacji 
ekologicznych; zwraca uwagę na 
konieczność zapewnienia lepszej 
interakcji pomiędzy funduszami 
strukturalnymi, 7. programem ramowym 
oraz programem ramowym na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (CIP);

Or. et

Poprawka 12
Yannick Jadot w imieniu Grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że konieczność rozwinięcia 
potencjału w zakresie miejsc pracy dobrej 
jakości w ramach nowej, zrównoważonej 
gospodarki wymaga ukierunkowania 
innowacji na rozwiązanie głównych 
problemów społecznych, takich jak 
bezrobocie i ubóstwo, zmiany klimatu, 
starzenie się społeczeństwa czy 
wyczerpywanie się zasobów;

2. podkreśla, że konieczność rozwinięcia 
potencjału w zakresie miejsc pracy dobrej 
jakości w ramach nowej, zrównoważonej 
gospodarki wymaga ukierunkowania 
innowacji na rozwiązanie głównych 
problemów społecznych, takich jak 
bezrobocie i ubóstwo, zmiany klimatu, 
starzenie się społeczeństwa czy 
wyczerpywanie się zasobów; zwraca 
uwagę na to, jakie znaczenie ma polityka 
w zakresie przemysłu i badań oparta na 
otwartej innowacji i aglomeratach w celu 
zachęcenia do wspólnej mobilizacji wiedzy 
różnych publicznych i prywatnych 
podmiotów gospodarczych oraz 
promowania innowacyjności;

Or. fr
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Poprawka 13
Yannick Jadot i Reinhard Bütikofer w imieniu Grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że konieczność rozwinięcia 
potencjału w zakresie miejsc pracy dobrej 
jakości w ramach nowej, zrównoważonej 
gospodarki wymaga ukierunkowania 
innowacji na rozwiązanie głównych 
problemów społecznych, takich jak 
bezrobocie i ubóstwo, zmiany klimatu, 
starzenie się społeczeństwa czy 
wyczerpywanie się zasobów;

2. podkreśla, że konieczność rozwinięcia 
potencjału w zakresie miejsc pracy dobrej 
jakości w ramach nowej, zrównoważonej 
gospodarki wymaga ukierunkowania 
innowacji na rozwiązanie głównych 
problemów społecznych, takich jak 
bezrobocie i ubóstwo, zmiany klimatu, 
starzenie się społeczeństwa czy 
wyczerpywanie się zasobów; w związku z 
tym zauważa istotną rolę, jaką odgrywają 
innowacje o charakterze ekologicznym;

Or. en

Poprawka 14
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zmobilizowania sił z 
myślą o podwójnym celu: sprostaniu 
zmianom klimatu oraz tworzeniu miejsc 
pracy i stymulowaniu wzrostu;

Or. en

Poprawka 15
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do poczynienia postępów w 
reformowaniu instrumentów finansowych 
tak, aby bardziej sprzyjały ochronie 
środowiska i długoterminowym 
strategiom, co w przyszłości 
przyciągnęłoby prywatnych inwestorów i 
pozwoliło utworzyć więcej lepszych miejsc 
pracy;

Or. en

Poprawka 16
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla, iż roztropne korzystanie z 
mechanizmów i instrumentów 
finansowania, jak również 
ukierunkowanie działań dzięki polityce 
publicznej może pomóc uaktywnić 
znaczne dodatkowe fundusze z sektora 
prywatnego w celu wsparcia inwestycji i 
utworzenia nowych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 17
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, iż sprawą kluczową jest 
zapewnienie nowych ram wspólnotowych 

3. uważa, iż sprawą kluczową jest 
zapewnienie ram wspólnotowych w 
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wraz z odpowiednim budżetem, którego 
środki będą wystarczające na wspieranie
publicznych badań naukowych i 
udostępnianie ich wyników w sposób 
prosty i niebiurokratyczny, aby wspierać 
innowację w mikroprzedsiębiorstwach 
oraz w małych i średnich 
przedsiębiorstwach zarówno w celu 
osiągnięcia efektywności energetycznej, 
jak i wykorzystywania nowych źródeł 
energii i nowych procesów produkcyjnych, 
a także na rzecz recyklingu i lepszego 
wykorzystywania zasobów, co przyczyni 
się do tworzenia miejsc pracy dających 
uprawnienia;

dziedzinie badań naukowych i rozwoju 
wraz z odpowiednim budżetem, zachęca 
zatem Komisję do przedstawienia w 
odpowiednim czasie ambitnego 8. 
programu ramowego; podkreśla znaczenie
publicznych badań naukowych, zwłaszcza 
efektywności energetycznej, infrastruktury 
energetycznej, jak i wykorzystywania 
nowych źródeł energii i nowych procesów 
produkcyjnych, a także na rzecz recyklingu 
i lepszego wykorzystywania zasobów, co 
przyczyni się do tworzenia miejsc pracy 
dających uprawnienia; podkreśla również 
znaczenie zapewnienia udziału 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP;

Or. da

Poprawka 18
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, iż sprawą kluczową jest 
zapewnienie nowych ram wspólnotowych 
wraz z odpowiednim budżetem, którego 
środki będą wystarczające na wspieranie 
publicznych badań naukowych i 
udostępnianie ich wyników w sposób 
prosty i niebiurokratyczny, aby wspierać 
innowację w mikroprzedsiębiorstwach oraz 
w małych i średnich przedsiębiorstwach 
zarówno w celu osiągnięcia efektywności 
energetycznej, jak i wykorzystywania 
nowych źródeł energii i nowych procesów 
produkcyjnych, a także na rzecz recyklingu 
i lepszego wykorzystywania zasobów, co 
przyczyni się do tworzenia miejsc pracy 
dających uprawnienia;

3. uważa, iż sprawą kluczową jest 
zapewnienie nowych ram wspólnotowych 
wraz z odpowiednim budżetem, którego 
środki będą wystarczające na wspieranie 
publicznych badań naukowych i 
udostępnianie ich wyników w sposób 
prosty i niebiurokratyczny, aby wspierać 
innowację w mikroprzedsiębiorstwach oraz 
w małych i średnich przedsiębiorstwach 
zarówno w celu osiągnięcia efektywności 
energetycznej, jak i wykorzystywania 
nowych źródeł energii i nowych procesów 
produkcyjnych, a także na rzecz recyklingu 
i lepszego wykorzystywania zasobów, co 
przyczyni się do tworzenia miejsc pracy 
dających uprawnienia; przypomina o 
potrzebie osiągnięcia trzyprocentowego 
celu związanego z inwestowaniem w 
badania i rozwój, co jest nieodzowne do 
realizacji nowej strategii UE 2020 na 
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rzecz zatrudnienia i wzrostu i co może 
mieć pozytywny wpływ na zatrzymanie 
wysoko wykwalifikowanych pracowników 
na terytorium UE;

Or. en

Poprawka 19
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, iż sprawą kluczową jest 
zapewnienie nowych ram wspólnotowych 
wraz z odpowiednim budżetem, którego 
środki będą wystarczające na wspieranie 
publicznych badań naukowych i 
udostępnianie ich wyników w sposób 
prosty i niebiurokratyczny, aby wspierać 
innowację w mikroprzedsiębiorstwach oraz 
w małych i średnich przedsiębiorstwach 
zarówno w celu osiągnięcia efektywności 
energetycznej, jak i wykorzystywania 
nowych źródeł energii i nowych procesów 
produkcyjnych, a także na rzecz
recyklingu i lepszego wykorzystywania 
zasobów, co przyczyni się do tworzenia 
miejsc pracy dających uprawnienia;

3. uważa, iż sprawą kluczową jest 
zapewnienie nowych ram wspólnotowych 
wraz z odpowiednim budżetem, którego 
środki będą wystarczające na wspieranie 
publicznych badań naukowych i 
udostępnianie ich wyników w sposób 
prosty i niebiurokratyczny, aby wspierać 
innowację w mikroprzedsiębiorstwach oraz 
w małych i średnich przedsiębiorstwach 
zarówno w celu osiągnięcia efektywności 
energetycznej, jak i wykorzystywania 
nowych źródeł energii i niskoemisyjnych 
procesów produkcyjnych, a szczególnie 
wykorzystania energii z odnawialnych 
źródeł, recyklingu i racjonalnego 
wykorzystywania zasobów, co przyczyni 
się do tworzenia miejsc pracy dających 
uprawnienia;

Or. el

Poprawka 20
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uważa, iż sprawą kluczową jest 
zapewnienie nowych ram wspólnotowych 
wraz z odpowiednim budżetem, którego 
środki będą wystarczające na wspieranie 
publicznych badań naukowych i 
udostępnianie ich wyników w sposób 
prosty i niebiurokratyczny, aby wspierać 
innowację w mikroprzedsiębiorstwach oraz 
w małych i średnich przedsiębiorstwach 
zarówno w celu osiągnięcia efektywności 
energetycznej, jak i wykorzystywania 
nowych źródeł energii i nowych procesów 
produkcyjnych, a także na rzecz recyklingu 
i lepszego wykorzystywania zasobów, co 
przyczyni się do tworzenia miejsc pracy
dających uprawnienia;

3. uważa, iż sprawą kluczową jest 
zapewnienie nowych ram wspólnotowych 
wraz z odpowiednim budżetem, którego 
środki będą wystarczające na wspieranie 
publicznych badań naukowych i 
udostępnianie ich wyników w sposób 
prosty i niebiurokratyczny, aby wspierać 
innowację w mikroprzedsiębiorstwach oraz 
w małych i średnich przedsiębiorstwach 
zarówno w celu osiągnięcia efektywności 
energetycznej, jak i wykorzystywania 
nowych źródeł energii i nowych procesów 
produkcyjnych, a także na rzecz recyklingu 
i lepszego wykorzystywania zasobów, co 
przyczyni się do tworzenia dobrze 
płatnych miejsc pracy na dobrych 
warunkach;

Or. en

Poprawka 21
Yannick Jadot w imieniu Grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa mają do odegrania 
kluczową rolę w rozwoju zrównoważonej 
gospodarki; ubolewa, że mogą one 
napotkać na trudności w prognozowaniu 
nowych tendencji gospodarczych; zwraca 
się do Komisji Europejskiej i państw 
członkowskich o wsparcie tych 
przedsiębiorstw w identyfikacji obszarów 
potencjalnego rozwoju w odniesieniu do 
zrównoważonej gospodarki, w 
szczególności w dziedzinie energii 
odnawialnej i oszczędzania energii;

Or. fr
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Poprawka 22
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę, że jeżeli europejscy 
naukowcy i przedsiębiorstwa nie przełożą 
wyników prowadzonych badań na 
produkty komercyjne, nie doświadczymy 
niezbędnego wzrostu gospodarczego i 
wynikających z niego korzyści w 
dziedzinie zatrudnienia w gospodarce 
opartej na innowacji; zwraca uwagę na 
zestawienie dotyczące europejskiej 
innowacyjności opracowane przez 
Komisję, zgodnie z którym przepaść 
innowacyjna w stosunku do USA wynosi 
30%, zaś 40% w stosunku do Japonii;

Or. da

Poprawka 23
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę, że wszystkie kraje 
europejskie pobierają podatki 
środowiskowe, które stanowią jednak 
zaledwie 2,6% unijnego PKB; zwraca 
również uwagę, że dochody z podatku 
środowiskowego pochodzą głównie z 
opodatkowania produktów 
energetycznych; proponuje, aby Komisja 
rozważyła stopniowe rozszerzenie 
podstawy opodatkowania, tak aby 
obejmowała ona minerały stosowane w 
materiałach budowlanych, metale, 
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minerały przemysłowe oraz inne paliwa 
kopalne w oparciu o praktyki powszechnie 
stosowane w Wielkiej Brytanii, Szwecji, 
we Włoszech oraz w Czechach;

Or. et

Poprawka 24
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. świadom jest faktu, że unijne, krajowe 
i regionalne systemy finansowania 
pozostają w dużej mierze niezgrane i w 
związku z tym podkreśla potrzebę lepszej 
koordynacji programów na wielu 
płaszczyznach, a także wzmocnienia 
synergii pomiędzy różnymi wspólnymi 
gałęziami polityki wykorzystującymi 
fundusze strukturalne, fundusze na rzecz 
rozwoju rolnictwa i wsi, ramowy program 
badawczy oraz program ramowy na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (CIP), co 
należy osiągnąć celem realizacji celów 
programu Europa 2020;

Or. en

Poprawka 25
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
europejskiego Instrumentu 
Mikrofinansowego „Progress” 
ułatwiającego dostęp do mikrokredytów 
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osobom, które straciły bądź mogą stracić 
pracę i wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do upewnienia się, że 
obywatele będą należycie i szybko 
informowani o tym, jak korzystać z tego 
instrumentu;

Or. en

Poprawka 26
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do zacieśnienia 
współpracy z państwami członkowskimi w 
celu sporządzenia średnio- i 
długoterminowych prognoz dotyczących 
umiejętności wymaganych na rynku pracy 
oraz do zachęcenia do partnerstw 
pomiędzy wyższymi uczelniami a sektorem 
biznesowym z myślą o promowaniu 
wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy 
przy jednoczesnym wsparciu tworzenia 
społeczeństwa opartego na wiedzy, 
rozwoju praktycznych badań i tworzenia 
lepszych perspektyw na rynku pracy dla 
absolwentów;

Or. en

Poprawka 27
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla ponadto, że współpraca w 
dziedzinie badań naukowych pomiędzy 
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sektorem publicznym i prywatnym to 
główny instrument pozwalający osiągnąć 
cele EU 2020 polegające na 
przeznaczaniu 3% PKB na badania 
naukowe i rozwój oraz zagwarantowanie, 
że badania naukowe będą przynosić 
naszej gospodarce dodatkowe korzyści;

Or. da

Poprawka 28
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Komisję do opracowania 
europejskiej platformy technologicznej dla 
przedsiębiorstw przemysłowych wydajnie 
korzystających z zasobów, koncentrując 
się na ograniczeniu korzystania z zasobów 
w procesach produkcyjnych oraz do 
rozwinięcia nowych rynków dla 
europejskiego przemysłu wytwórczego; 

Or. en

Poprawka 29
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. wyraża ubolewanie z powodu decyzji 
Komisji o przełożeniu wniosku w sprawie 
zintegrowanego systemu ochrony 
patentowej na późniejszy termin i gorąco 
zachęca państwa członkowskie do 
wykazanie niezbędnej woli politycznej; 
zwraca uwagę, że koszty uzyskania 
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patentu w UE są prawie dziesięć razy 
więcej niż w USA;

Or. da

Poprawka 30
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. wzywa Komisję do założenia 
europejskiego funduszu powierniczego na 
rzecz ekologicznej przedsiębiorczości –
podążając za przykładem pomyślnie 
utworzonego brytyjskiego funduszu na 
rzecz ograniczania emisji dwutlenku 
węgla – aby wesprzeć innowacyjność 
systemową napędzaną przez nowe 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 31
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega na konieczność zwrócenia 
szczególnej uwagi na regiony będące 
ofiarami przenoszenia produkcji 
przemysłowej (ze względu na skupienie 
sektorów przechodzących kryzys lub na 
opuszczanie regionów przez duże 
przedsiębiorstwa międzynarodowe),
tworząc mechanizmy wsparcia dla 
zintegrowanych, innowacyjnych działań 
na rzecz rozwoju, które przyczyniają się do 
powstawania miejsc pracy dających 

4. zauważa, że przejście do nowej, 
zrównoważonej gospodarki to złożone 
zjawisko, które wskazuje na potrzebę 
zwrócenia szczególnej uwagi na regiony 
będące ofiarami przenoszenia produkcji 
przemysłowej, tworząc innowacyjne
mechanizmy wsparcia nakierowane na 
rozwój, które przyczyniają się do 
powstawania dobrze płatnych miejsc pracy 
na dobrych warunkach i mogą zmniejszać 
nierówności społeczne i asymetrie 
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uprawnienia i mogą zmniejszać 
nierówności społeczne i asymetrie 
regionalne;

regionalne;

Or. en

Poprawka 32
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega na konieczność zwrócenia 
szczególnej uwagi na regiony będące 
ofiarami przenoszenia produkcji 
przemysłowej (ze względu na skupienie 
sektorów przechodzących kryzys lub na 
opuszczanie regionów przez duże 
przedsiębiorstwa międzynarodowe), 
tworząc mechanizmy wsparcia dla 
zintegrowanych, innowacyjnych działań 
na rzecz rozwoju, które przyczyniają się do 
powstawania miejsc pracy dających 
uprawnienia i mogą zmniejszać 
nierówności społeczne i asymetrie 
regionalne;

4. nalega na konieczność zwrócenia 
szczególnej uwagi na regiony będące 
ofiarami przenoszenia produkcji
przemysłowej (ze względu na 
restrukturyzację gospodarki światowej), 
tworząc mechanizmy wsparcia dla 
przejścia na gospodarkę w jeszcze 
większym stopniu opartą na innowacji, 
która przyczyni się do powstawania miejsc 
pracy dających uprawnienia i może 
zmniejszać nierówności społeczne i 
asymetrie regionalne;

Or. da

Poprawka 33
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega na konieczność zwrócenia 
szczególnej uwagi na regiony będące 
ofiarami przenoszenia produkcji 
przemysłowej (ze względu na skupienie 
sektorów przechodzących kryzys lub na 

4. nalega na konieczność zwrócenia 
szczególnej uwagi na regiony będące 
ofiarami przenoszenia produkcji 
przemysłowej (ze względu na skupienie 
sektorów przechodzących kryzys lub na 
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opuszczanie regionów przez duże 
przedsiębiorstwa międzynarodowe), 
tworząc mechanizmy wsparcia dla 
zintegrowanych, innowacyjnych działań na 
rzecz rozwoju, które przyczyniają się do 
powstawania miejsc pracy dających 
uprawnienia i mogą zmniejszać 
nierówności społeczne i asymetrie 
regionalne;

opuszczanie regionów przez duże 
przedsiębiorstwa międzynarodowe), 
tworząc odpowiednie mechanizmy 
wsparcia i finansowania dla 
zintegrowanych, innowacyjnych działań na 
rzecz rozwoju poprzez wspieranie 
alternatywnych, ekologicznych 
przedsiębiorstw, energii odnawialnej i 
turystyki, i które przyczyniają się do 
powstawania miejsc pracy dających 
uprawnienia i mogą zmniejszać 
nierówności społeczne i asymetrie 
regionalne;

Or. en

Poprawka 34
Yannick Jadot i Reinhard Bütikofer w imieniu Grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega na konieczność zwrócenia 
szczególnej uwagi na regiony będące 
ofiarami przenoszenia produkcji 
przemysłowej (ze względu na skupienie 
sektorów przechodzących kryzys lub na 
opuszczanie regionów przez duże 
przedsiębiorstwa międzynarodowe), 
tworząc mechanizmy wsparcia dla 
zintegrowanych, innowacyjnych działań na 
rzecz rozwoju, które przyczyniają się do 
powstawania miejsc pracy dających 
uprawnienia i mogą zmniejszać 
nierówności społeczne i asymetrie 
regionalne;

4. nalega na konieczność zwrócenia 
szczególnej uwagi na regiony będące 
ofiarami przenoszenia produkcji 
przemysłowej (ze względu na skupienie 
sektorów przechodzących kryzys lub na 
opuszczanie regionów przez duże 
przedsiębiorstwa międzynarodowe), 
tworząc mechanizmy wsparcia dla 
zintegrowanych, innowacyjnych działań na 
rzecz rozwoju, które przyczyniają się do 
powstawania miejsc pracy dających 
uprawnienia i mogą zmniejszać 
nierówności społeczne i asymetrie 
regionalne; za istotne dla realizacji tego 
celu uznaje partnerskie stosunki ze 
związkami zawodowymi;

Or. en
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Poprawka 35
Yannick Jadot w imieniu Grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega na konieczność zwrócenia 
szczególnej uwagi na regiony będące 
ofiarami przenoszenia produkcji 
przemysłowej (ze względu na skupienie 
sektorów przechodzących kryzys lub na 
opuszczanie regionów przez duże 
przedsiębiorstwa międzynarodowe), 
tworząc mechanizmy wsparcia dla 
zintegrowanych, innowacyjnych działań na 
rzecz rozwoju, które przyczyniają się do 
powstawania miejsc pracy dających 
uprawnienia i mogą zmniejszać 
nierówności społeczne i asymetrie 
regionalne;

4. nalega na konieczność zwrócenia 
szczególnej uwagi na regiony będące 
ofiarami przenoszenia produkcji 
przemysłowej (ze względu na skupienie 
sektorów przechodzących kryzys lub na 
opuszczanie regionów przez duże 
przedsiębiorstwa międzynarodowe), 
tworząc mechanizmy wsparcia dla 
zintegrowanych, innowacyjnych działań na 
rzecz zrównoważonego rozwoju, które 
przyczyniają się do powstawania miejsc 
pracy dających uprawnienia i mogą 
zmniejszać nierówności społeczne i 
asymetrie regionalne;

Or. fr

Poprawka 36
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że wyzwania natury 
demograficznej wymagają szerszej 
strategii łączącej tworzenie miejsc pracy 
oraz sprostanie nowym i powstającym 
potrzebom na europejskim rynku pracy; w 
związku z tym należy poczynić dalsze 
postępy w zwiększaniu mobilności 
pracowników w UE, w tym naukowców i 
innych profesjonalistów, z myślą o 
realizacji idei Europy bez granic w 
ramach rynku wewnętrznego UE;

Or. en
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Poprawka 37
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. przypomina, że w celu uniknięcia 
niespójności w obszarze unijnego rynku 
wewnętrznego, państwa członkowskie 
powinny przyznać pierwszeństwo w 
dostępie do rynku pracy obywatelom Unii, 
ale mogą też przyznać pierwszeństwo 
obywatelom krajów trzecich ubiegającym 
się o stanowiska wymagające wysokich 
kwalifikacji, zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy 2009/50/WE z dnia 25 maja 
2009 r. w sprawie warunków wjazdu i 
pobytu obywateli państw trzecich w celu 
podjęcia pracy w zawodzie wymagającym 
wysokich kwalifikacji; podkreśla 
znaczenie odrzucania wniosków w 
sprawie niebieskiej karty UE w tych 
sektorach rynku pracy, w przypadku 
których dostęp dla pracowników z innych 
państw członkowskich jest ograniczony na 
podstawie uzgodnień przejściowych;

Or. en

Poprawka 38
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa Komisję do zwrócenia się do 
państw członkowskich o dokonanie 
przeglądu postanowień przejściowych 
regulujących dostęp do ich rynków pracy, 
jako że jest to sposób na zachowanie 
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miejsc pracy w UE w dobie 
ogólnoświatowego kryzysu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 39
Yannick Jadot

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że nadanie priorytetu 
efektywności energetycznej przyczynia się 
do rozwoju zróżnicowanych gałęzi 
przemysłu i może przyczynić się do 
powstania wielu miejsc pracy dających 
uprawnienia;

5. przypomina, że wydajność energii i 
zasobów stanowić będzie w przyszłości 
decydującą zaletę w odniesieniu do 
konkurencyjności; podkreśla, że nadanie 
priorytetu efektywności energetycznej 
przyczynia się do rozwoju zróżnicowanych 
gałęzi przemysłu i może przyczynić się do 
powstania wielu miejsc pracy dających 
uprawnienia; zwraca się do Komisji i 
państw członkowskich o przychylne 
spojrzenie w trakcie opracowywania 
swych strategii energetycznych na sektory 
o wysokim poziomie zatrudnienia;

Or. fr

Poprawka 40
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że nadanie priorytetu 
efektywności energetycznej przyczynia się 
do rozwoju zróżnicowanych gałęzi 
przemysłu i może przyczynić się do 
powstania wielu miejsc pracy dających 
uprawnienia;

5. podkreśla, że działania pomagające 
wspierać efektywność energetyczną 
oferują wiele korzyści socjalnych poprzez 
tworzenie konkurencyjnych miejsc pracy 
dających uprawnienia, wspomaganie osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
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socjalnej poprzez poprawę ich jakości 
życia, przyczyniają się one również w 
znaczącym stopniu do zapewnienia 
spójności społecznej;

Or. el

Poprawka 41
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że nadanie priorytetu 
efektywności energetycznej przyczynia się 
do rozwoju zróżnicowanych gałęzi 
przemysłu i może przyczynić się do 
powstania wielu miejsc pracy dających 
uprawnienia; 

5. kładzie nacisk na znaczenie tworzenia 
miejsc pracy jako środka zaradczego dla 
obecnego kryzysu gospodarczego;
podkreśla, że nadanie priorytetu 
efektywności energetycznej przyczynia się 
do rozwoju zróżnicowanych gałęzi 
przemysłu i może przyczynić się do 
powstania wielu miejsc pracy dających 
uprawnienia;

Or. en

Poprawka 42
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że nadanie priorytetu 
efektywności energetycznej przyczynia się 
do rozwoju zróżnicowanych gałęzi 
przemysłu i może przyczynić się do 
powstania wielu miejsc pracy dających 
uprawnienia; 

5. podkreśla, że nadanie priorytetu 
efektywności energetycznej przyczynia się 
do rozwoju zróżnicowanych gałęzi 
przemysłu i niesie ze sobą ogromy
potencjał zarówno w zakresie 
ograniczania emisji gazów cieplarnianych 
jak i tworzenia miejsc pracy;

Or. en
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Poprawka 43
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że nadanie priorytetu 
efektywności energetycznej przyczynia się 
do rozwoju zróżnicowanych gałęzi 
przemysłu i może przyczynić się do 
powstania wielu miejsc pracy dających 
uprawnienia;

5. podkreśla, że nadanie priorytetowego 
charakteru efektywności energetycznej 
może przyczynić się do rozwoju 
zróżnicowanych gałęzi przemysłu i 
przyczyni się do powstania ponad 2 mln 
nowych miejsc pracy dających 
uprawnienia i przyczyni się do 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
w UE;

Or. en

Poprawka 44
Yannick Jadot w imieniu Grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że zmianom w procesach 
produkcyjnych w przedsiębiorstwach lub w 
sektorach muszą towarzyszyć szkolenia 
zawodowe i kształcenie przez całe życie 
pracowników, co również sprzyja 
powstawaniu nowych miejsc pracy;

6. uważa, że zmianom w procesach 
produkcyjnych w przedsiębiorstwach lub w 
sektorach muszą towarzyszyć szkolenia 
zawodowe i kształcenie przez całe życie 
pracowników, co również sprzyja 
powstawaniu nowych miejsc pracy;
podkreśla znaczenie zintensyfikowanego 
dialogu w przedsiębiorstwach, tak aby 
umożliwić przewidywanie zmian 
społecznych niezbędnych do dostosowania 
się do nowej, zrównoważonej gospodarki, 
zwłaszcza w tych firmach, których 
działalność opiera się na paliwach 
kopalnych; zachęca Komisję, państwa 
członkowskie i partnerów społecznych do 
zagwarantowania tego dialogu 
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społecznego z myślą o zapewnieniu 
sprawiedliwych zmian ekologicznych;

Or. fr

Poprawka 45
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że zmianom w procesach 
produkcyjnych w przedsiębiorstwach lub w 
sektorach muszą towarzyszyć szkolenia 
zawodowe i kształcenie przez całe życie 
pracowników, co również sprzyja 
powstawaniu nowych miejsc pracy;

6. uważa, że przechodzeniu do nowej, 
zrównoważonej gospodarki oraz zmianom 
w procesach produkcyjnych w 
przedsiębiorstwach lub w sektorach muszą 
towarzyszyć stosowne szkolenia i 
programy edukacyjne, co również sprzyja 
powstawaniu nowych miejsc pracy; 
nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie zajęły się kwestią już 
istniejących różnic w umiejętnościach 
osób mogących podjąć pracę oraz potrzeb 
nowych, zrównoważonych 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 46
Yannick Jadot i Reinhard Bütikofer w imieniu Grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że zmianom w procesach 
produkcyjnych w przedsiębiorstwach lub w 
sektorach muszą towarzyszyć szkolenia 
zawodowe i kształcenie przez całe życie 
pracowników, co również sprzyja 
powstawaniu nowych miejsc pracy;

6. uważa, że zmianom w procesach 
produkcyjnych w przedsiębiorstwach lub w 
sektorach muszą towarzyszyć szkolenia 
zawodowe i kształcenie przez całe życie 
pracowników, co również sprzyja 
powstawaniu nowych miejsc pracy; uznaje 
szczególną sytuację młodzieży oraz 
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znaczenie, jakie w tym kontekście mają 
szkolenia zawodowe;

Or. en

Poprawka 47
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że zmianom w procesach 
produkcyjnych w przedsiębiorstwach lub w 
sektorach muszą towarzyszyć szkolenia 
zawodowe i kształcenie przez całe życie 
pracowników, co również sprzyja 
powstawaniu nowych miejsc pracy;

6. uważa, że zmianom w procesach 
produkcyjnych w przedsiębiorstwach lub w 
sektorach muszą towarzyszyć szkolenia 
zawodowe i kształcenie przez całe życie 
pracowników – specjalnie dostosowane do 
nowych technologii – a także szkolenia 
przez całe życie dla osób powyżej 50. roku 
życia, które są bardziej zagrożone i w 
większym stopniu narażone na 
wykluczenie z rynku pracy, co również 
sprzyja powstawaniu nowych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 48
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
współpracy na rzecz zwalczania 
nielegalnego zatrudnienia, jako że w całej 
Europie do szarej strefy gospodarczej 
podchodzi się z niepokojem; uważa, że na 
poziomie państw członkowskich i UE 
należy wzmocnić środki wymierzone 
przeciwko nielegalnemu zatrudnieniu;
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Or. en

Poprawka 49
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję Europejską do 
sformułowania wytycznych dotyczących 
zatrudnienia, które aktywnie pomogą w 
zwiększeniu poziomu zatrudnienia 
pracowników w wieku poniżej 25. i 
powyżej 50. roku życia, a także zwraca 
należytą uwagę na szczególne wyzwania 
stojące przez osobami młodymi i 
starszymi;

Or. en

Poprawka 50
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla potrzebę stworzenia zachęt 
dla pracodawców, by oferowali oni 
osobom słabo- lub niewykwalifikowanym 
(w tym Romom) szkolenia i możliwość 
nabycia praktycznego doświadczenia 
bezpośrednio w miejscu pracy;

Or. en
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Poprawka 51
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. sądzi, iż edukacja i kompetencje w 
zakresie technologii cyfrowych powinny 
stanowić kluczowy aspekt polityki UE i 
podkreśla, że wszyscy obywatele UE 
powinni zyskać możliwość rozwijania 
odpowiednich umiejętności w zakresie 
technologii cyfrowych, a także 
otrzymywać bodźce do rozwijania takich 
umiejętności, w celu zmniejszenia 
przeszkód na drodze do integracji 
społecznej oraz przygotowania ich do 
pracy w perspektywie długofalowej;

Or. en

Poprawka 52
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. kładzie nacisk na znaczenie dotowania 
praktyk zawodowych dla młodzieży w 
dobrze rokujących sektorach 
gospodarczych jako że praktyki te 
stanowią cenny etap na drodze pomiędzy 
kształceniem a życiem zawodowym;

Or. en
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Poprawka 53
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. podkreśla rolę kształcenia 
zawodowego i szkoleń zawodowych 
(VET), które mogą dostarczyć 
umiejętności, wiedzy i kompetencji 
potrzebnych na rynku pracy; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zintensyfikowanego zapewniania VET w 
całej Europie w celu podniesienia 
przejrzystości, uznawalności i jakości 
kompetencji i kwalifikacji, ułatwiając 
mobilność uczniów i pracowników;

Or. en

Poprawka 54
Yannick Jadot w imieniu Grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. nalega na znaczenie sektora publicznego 
– przede wszystkim w dziedzinach takich 
jak energia, tworzenie infrastruktury i 
wyposażenia, transport i komunikacja – dla 
tworzenia miejsc pracy dających 
uprawnienia.

7. kładzie nacisk na znaczenie sektora 
publicznego – przede wszystkim w 
dziedzinach takich jak energia, tworzenie 
infrastruktury i wyposażenia, transport i 
komunikacja – dla tworzenia miejsc pracy 
dających uprawnienia; zwraca się do 
Komisji i państw członkowskich o 
promowanie, zwłaszcza w zamówieniach 
przedkomercyjnych, włączania 
standardów ekologicznych, społecznych i 
etycznych, jak również klauzul czynnika 
lokalnego (lokalnej produkcji) oraz 
przedsiębiorstw operujących w 
zrównoważonym, solidarnym środowisku 
gospodarczym, zwłaszcza MŚP;
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Or. fr

Poprawka 55
Ivari Padar

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. nalega na znaczenie sektora 
publicznego – przede wszystkim w 
dziedzinach takich jak energia, tworzenie 
infrastruktury i wyposażenia, transport i 
komunikacja – dla tworzenia miejsc pracy 
dających uprawnienia.

7. podkreśla znaczenie sektora publicznego 
– ze względu na tworzenie wzorców, 
przyjęcie norm progresywnego 
zdobywania doświadczenia i dostarczanie 
zachęt i udzielanie informacji – przede 
wszystkim w dziedzinach takich jak 
energia, tworzenie infrastruktury i 
wyposażenia, transport i komunikacja.

Or. en

Poprawka 56
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca również uwagę na znaczenie 
inwestycji prywatnych; podkreśla, że 
wyłącznie za pomocą takich inwestycji 
możliwe jest zaspokojenie potrzeb 
finansowych; zwraca uwagę na znaczące 
różnice pomiędzy wielkością prywatnych 
inwestycji w badania i rozwój (od 5-7% do 
ok. 1% zysków odpowiednio w 
informatyce i przemyśle farmaceutycznym 
oraz w przedsiębiorstwach 
energetycznych); zachęca UE do 
zagwarantowania odpowiednich ram 
stwarzających bodźce dla przedsiębiorstw 
do podejmowania inwestycji;
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Or. da

Poprawka 57
Yannick Jadot w imieniu Grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. ponownie wzywa Komisję Europejską 
i państwa członkowskie do skorzystania z 
sukcesu funduszu na rzecz odbudowy oraz 
do podjęcia nowej inicjatywy 
wspólnotowej, obejmującej projekty 
pilotażowe, na rzecz odbudowy 
zmierzającej do rozwoju nowej, 
zrównoważonej gospodarki.

Or. en

Poprawka 58
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zauważa, że należy podjąć dalsze 
działania w celu zapewnienia skutecznej 
harmonizacji na poziomie UE 
minimalnych wymogów dotyczących 
organizacji czasu pracy w odniesieniu do 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Or. en

Poprawka 59
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla, że nadal bardzo potrzebne 
będą reformy strukturalne; wskazuje 
między innymi na spadającą 
produktywność UE w stosunku do USA, 
gdzie w 2009 r. zanotowano jej wzrost o 
2%, zaś w Chinach o 8%; zwraca również 
uwagę na nieelastyczne rynki pracy oraz 
tendencje demograficzne powodujące, że -
zgodnie z szacunkami - wydatki związane 
ze starzeniem się społeczeństwa będą 
stanowić prawie jedną trzecią unijnego 
PKB;

Or. da

Poprawka 60
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania 
szczególnych instrumentów wsparcia dla 
tych, którzy pracowali w sektorze 
publicznym i stracili pracę na skutek 
kryzysu gospodarczego i finansowego, 
podobnych do Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji (EGF) 
przeznaczonego dla przedsiębiorstw w UE 
dotkniętych globalizacją lub kryzysem 
gospodarczym;

Or. en


