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Poprawka 1
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Odniesienie -1 (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając tytuł XVII Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
art. 173 (dawny art. 157 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską), 
dotyczący polityki przemysłowej Unii i 
mówiący w szczególności o 
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego,

Or. fr

Poprawka 2
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Odniesienie 3a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
23 września 2009 r. „Przygotowanie się na 
przyszłość: opracowanie wspólnej strategii 
w dziedzinie kluczowych technologii 
wspomagających w UE”,

Or. de

Poprawka 3
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Odniesienie 8a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
4 listopada 2008 r. zatytułowany 
„Inicjatywa na rzecz surowców: 
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zaspokajanie naszych kluczowych potrzeb 
w celu stymulowania wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy w Europie” 
(COM(2008)699), 

Or. fr

Poprawka 4
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Odniesienie 13a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie pt. 
„Promowanie innowacyjnych modeli 
biznesowych korzystnych dla środowiska” 
opublikowane w listopadzie 2008 r. i 
sporządzone w imieniu Komisji,

Or. en

Poprawka 5
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że światowy kryzys 
gospodarczy silnie uderzył w przemysł 
europejski, przez co jeszcze bardziej 
uwydatnił bieżące wyzwania związane z 
globalizacją, zmianą klimatu, przemianami 
demograficznymi i przejściem do 
przemysłu opartego na wiedzy, co głęboko 
wpływa na rozwój przemysłu, siłę roboczą 
i perspektywy na przyszłość,

A. mając na uwadze, że światowy kryzys 
gospodarczy silnie uderzył w przemysł 
europejski, przez co utrudnił mu jeszcze 
dostosowanie w obliczu wyzwań 
związanych z globalizacją, zmianą klimatu, 
przemianami demograficznymi i 
przejściem do przemysłu opartego na 
wiedzy, co głęboko wpływa na rozwój 
przemysłu, siłę roboczą i perspektywy na 
przyszłość,

Or. es
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Poprawka 6
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że światowy kryzys 
gospodarczy silnie uderzył w przemysł 
europejski, przez co jeszcze bardziej 
uwydatnił bieżące wyzwania związane z 
globalizacją, zmianą klimatu, przemianami 
demograficznymi i przejściem do 
przemysłu opartego na wiedzy, co głęboko 
wpływa na rozwój przemysłu, siłę roboczą 
i perspektywy na przyszłość,

A. mając na uwadze, że światowy kryzys 
gospodarczy miał wpływ na przemysł 
europejski, przez co jeszcze bardziej 
uwydatnił bieżące wyzwania związane z 
globalizacją, zmianą klimatu, 
wyczerpywaniem się zasobów,
przemianami demograficznymi i 
przejściem do przemysłu opartego na 
wiedzy, co głęboko wpływa na rozwój 
przemysłu, siłę roboczą i perspektywy na 
przyszłość,

Or. en

Poprawka 7
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że światowy kryzys 
gospodarczy silnie uderzył w przemysł 
europejski, przez co jeszcze bardziej 
uwydatnił bieżące wyzwania związane z 
globalizacją, zmianą klimatu, przemianami 
demograficznymi i przejściem do 
przemysłu opartego na wiedzy, co głęboko 
wpływa na rozwój przemysłu, siłę roboczą 
i perspektywy na przyszłość,

A. mając na uwadze, że światowy kryzys 
gospodarczy silnie uderzył w przemysł 
europejski, przez co jeszcze bardziej 
uwydatnił bieżące wyzwania związane z 
globalizacją, zmianą klimatu, przemianami 
demograficznymi i przejściem do 
przemysłu opartego na wiedzy i 
wydajności, co głęboko wpływa na rozwój 
przemysłu, siłę roboczą i perspektywy na 
przyszłość,

Or. el
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Poprawka 8
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że światowy kryzys 
gospodarczy silnie uderzył w przemysł 
europejski, przez co jeszcze bardziej 
uwydatnił bieżące wyzwania związane z 
globalizacją, zmianą klimatu, przemianami 
demograficznymi i przejściem do 
przemysłu opartego na wiedzy, co głęboko 
wpływa na rozwój przemysłu, siłę roboczą
i perspektywy na przyszłość,

A. mając na uwadze, że światowy kryzys 
gospodarczy silnie uderzył w przemysł 
europejski, przez co jeszcze bardziej 
uwydatnił bieżące wyzwania związane z 
globalizacją, zmianą klimatu, przemianami 
demograficznymi i przejściem do 
przemysłu opartego na wiedzy, co głęboko 
wpływa na rozwój przemysłu, rynek pracy
i perspektywy na przyszłość,

Or. de

Poprawka 9
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że polityka 
przemysłowa w Europie może być udana 
pod warunkiem, że posiada silne 
fundamenty w postaci nowego modelu 
sektora finansowego promującego 
inwestycje i zapobiegającego spekulacji 
oraz polityki makroekonomicznej, która 
prowadzi politykę fiskalną, gospodarczą i 
budżetową UE w kierunku 
zrównoważonego wzrostu i zatrudnienia,

Or. de

Poprawka 10
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że aby móc 
przezwyciężyć skutki kryzysu oraz 
zmierzyć się z tymi wyzwaniami, UE 
potrzebuje takiej polityki przemysłowej, 
która obejmuje aspekty konkurencyjności, 
zrównoważonego rozwoju i godziwych 
warunków pracy oraz może jednocześnie 
przyczynić się do pobudzenia gospodarki, 
zwiększenia zatrudnienia, ograniczenia 
degradacji środowiska oraz poprawy 
jakości życia,

Or. en

Poprawka 11
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

 Aa. mając na uwadze, że niektóre branże 
przemysłu europejskiego są w stanie 
permanentnego kryzysu spowodowanego 
nieuczciwą konkurencją państw trzecich, 
szczególnie w dziedzinie stosunków pracy, 
ochrony środowiska, ochrony własności 
intelektualnej i przemysłowej,

Or. es

Poprawka 12
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt Ab preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że przemysł 
europejski musi zmierzyć się z coraz 
większą globalną konkurencją ze strony 
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krajów uprzemysłowionych, jak również 
krajów wschodzących, takich jak Chiny, 
Indie, Brazylia, w obszarach takich jak 
dostęp do zasobów, innowacje 
technologiczne, wykwalifikowana siła 
robocza oraz ukierunkowane i ambitne 
strategie przemysłowe i innowacyjne,

Or. en

Poprawka 13
Henri Weber

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę, ponieważ obniżanie 
kosztów nie jest właściwym rozwiązaniem 
dla przyszłości przemysłu w Europie,

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
europejską strategię wspierania, 
wykorzystywania i przyciągania:

· silnych zasobów ludzkich i kapitału 
ludzkiego o dużym potencjale 
kreatywności,
· nowych i generujących wartość 
technologii/procesów/rozwiązań,
· prac badawczo-rozwojowych zgodnych z 
wymogami trwałego wzrostu 
gospodarczego,
· łańcucha dostaw służącego dostarczaniu 
wysokiej jakości towarów i usług,
· lepszej wydajności organizacyjnej 
systemu produkcji i zarządzania,
· efektywnej logistyki i wysokiej jakości 
infrastruktury,
ponieważ obniżanie kosztów nie jest 
właściwym rozwiązaniem dla przyszłości 
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przemysłu w Europie,

Or. fr

Poprawka 14
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę, ponieważ obniżanie 
kosztów nie jest właściwym rozwiązaniem 
dla przyszłości przemysłu w Europie,

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
działalność badawczą, szkoleniową i 
rozwojową; mając na uwadze, że 
konieczne są również: nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepsza wydajność, silne 
zasoby ludzkie, np. aktywne 
zaangażowanie pracowników w 
działalność innowacyjną i rozwojową, 
skoncentrowanie na innowacyjnych 
źródłach dobrej logistyki i infrastruktury, 
ponieważ obniżanie kosztów nie jest 
właściwym rozwiązaniem dla przyszłości 
przemysłu w Europie,

Or. da

Poprawka 15
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę, ponieważ obniżanie 

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie oraz logistykę i 
infrastrukturę, które służą konsolidacji 
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kosztów nie jest właściwym rozwiązaniem 
dla przyszłości przemysłu w Europie,

rynku wewnętrznego,

Or. es

 Poprawka 16
Adam Gierek

 Projekt rezolucji
 Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę, ponieważ obniżanie 
kosztów nie jest właściwym rozwiązaniem 
dla przyszłości przemysłu w Europie,

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę, ponieważ konkurencyjność 
w skali globalnej mierzona rachunkiem 
ciągnionym dla całych branż i dziedzin 
gospodarczych jest właściwym 
rozwiązaniem dla przyszłości przemysłu w 
Europie,

Or. pl

Poprawka 17
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę, ponieważ obniżanie 
kosztów nie jest właściwym rozwiązaniem 

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę oraz poprzez zapewnienie 
równych szans w stosunkach handlowych 
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dla przyszłości przemysłu w Europie, z państwami trzecimi, ponieważ obniżanie 
kosztów nie jest właściwym rozwiązaniem 
dla przyszłości przemysłu w Europie,

Or. en

Poprawka 18
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę, ponieważ obniżanie 
kosztów nie jest właściwym rozwiązaniem 
dla przyszłości przemysłu w Europie,

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę oraz poprzez zapewnienie 
równych szans w stosunkach handlowych 
z państwami trzecimi, ponieważ obniżanie 
kosztów nie jest właściwym rozwiązaniem 
dla przyszłości przemysłu w Europie,

Or. en

Poprawka 19
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę, ponieważ obniżanie 
kosztów nie jest właściwym rozwiązaniem 

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę oraz równe szanse w 
stosunkach handlowych z państwami 
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dla przyszłości przemysłu w Europie, trzecimi, ponieważ obniżanie kosztów nie 
jest właściwym rozwiązaniem dla 
przyszłości przemysłu w Europie,

Or. en

Poprawka 20
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę, ponieważ obniżanie 
kosztów nie jest właściwym rozwiązaniem 
dla przyszłości przemysłu w Europie,

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę oraz poprawę i rozwój 
infrastruktury w miejscach, w których jej 
nie ma, ponieważ obniżanie kosztów nie 
jest właściwym rozwiązaniem dla 
przyszłości przemysłu w Europie,

Or. en

Poprawka 21
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę, ponieważ obniżanie 
kosztów nie jest właściwym rozwiązaniem 

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne i 
wykwalifikowane zasoby ludzkie, dobrą 
logistykę i infrastrukturę oraz opłacalne i 
zrównoważone rodzaje transportu, 
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dla przyszłości przemysłu w Europie, ponieważ obniżanie kosztów nie jest 
właściwym rozwiązaniem dla przyszłości 
przemysłu w Europie,

Or. en

Poprawka 22
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę, ponieważ obniżanie 
kosztów nie jest właściwym rozwiązaniem 
dla przyszłości przemysłu w Europie,

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę,

Or. en

Poprawka 23
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę, ponieważ obniżanie 
kosztów nie jest właściwym rozwiązaniem 
dla przyszłości przemysłu w Europie,

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie wymaga innowacyjnych 
technologii/procesów/rozwiązań, prac 
badawczo-rozwojowych, 
inteligentniejszego łańcucha dostaw, 
większej wydajności wykorzystania 
zasobów, wykwalifikowanych zasobów 
ludzkich, inteligentniejszej logistyki i 
infrastruktury, ponieważ obniżanie 
kosztów nie jest właściwym rozwiązaniem 



PE452.697v01-00 14/93 AM\838749PL.doc

PL

dla przyszłości przemysłu w Europie,

Or. en

Poprawka 24
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę, ponieważ obniżanie 
kosztów nie jest właściwym rozwiązaniem 
dla przyszłości przemysłu w Europie,

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność i 
mniejszy ślad węglowy, silne zasoby 
ludzkie, dobrą logistykę i infrastrukturę, 
ponieważ obniżanie kosztów nie jest 
właściwym rozwiązaniem dla przyszłości 
przemysłu w Europie,

Or. el

Poprawka 25
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę, ponieważ obniżanie 
kosztów nie jest właściwym rozwiązaniem 
dla przyszłości przemysłu w Europie,

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę, ponieważ obniżanie 
kosztów nie jest właściwym rozwiązaniem 
dla przyszłości zrównoważonego rozwoju 
przemysłu w Europie,
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Or. de

Poprawka 26
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę, ponieważ obniżanie 
kosztów nie jest właściwym rozwiązaniem 
dla przyszłości przemysłu w Europie,

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę, ponieważ samo obniżanie 
kosztów nie jest właściwym rozwiązaniem 
dla przyszłości przemysłu w Europie,

Or. en

Poprawka 27
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę, ponieważ obniżanie 
kosztów nie jest właściwym rozwiązaniem 
dla przyszłości przemysłu w Europie,

B. mając na uwadze, że utrzymanie 
czołowej pozycji europejskiej gospodarki 
w świecie jest możliwe tylko w oparciu o 
nowe technologie/procesy/rozwiązania, 
prace badawczo-rozwojowe, nowoczesny 
łańcuch dostaw, lepszą wydajność, silne 
zasoby ludzkie, dobrą logistykę i 
infrastrukturę, ponieważ obniżanie 
kosztów nie jest jedynym właściwym 
rozwiązaniem dla przyszłości przemysłu w 
Europie,

Or. en
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Poprawka 28
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że rozwój bazy 
przemysłowej w państwach rynków 
wschodzących stanowi rosnące wyzwanie 
dla wiodącej pozycji przemysłu 
europejskiego, a państwa stanowiące 
największą konkurencję, takie jak Stany 
Zjednoczone, Japonia i Chiny prowadzą 
zdecydowaną i aktywną politykę 
przemysłową wspieraną przez znaczne 
inwestycje w najbardziej nowatorskie 
produkty i usługi; w związku z tym, 
utrzymanie i zwiększanie 
konkurencyjności przemysłu 
europejskiego jest niezwykle istotne, aby 
mógł on nadal napędzać zrównoważony 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie w 
Europie,

Or. de

Poprawka 29
Henri Weber

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że postęp 
gospodarczy można osiągnąć za pomocą 
inteligentnej, długoterminowej, wyważonej 
regulacji i stymulacji rynku, a także w 
oparciu o światowy trend ku czystym i 
trwałym formom produkcji i dystrybucji, 
oraz mając na uwadze, że konsumpcja 
mogłaby zostać w inteligentny sposób 
wykorzystania na korzyść przemysłu 
europejskiego, jego konkurencyjności i 
wiodącej pozycji w świecie,

C. mając na uwadze, że postęp 
gospodarczy można osiągnąć za pomocą 
inteligentnej, długoterminowej, wyważonej 
regulacji i stymulacji rynku, a także w 
oparciu o światowy trend ku czystym i 
trwałym formom produkcji i dystrybucji; 
podkreślając, że przemysł europejski, jego 
konkurencyjność i wiodąca pozycja w 
świecie są częściowo uzależnione od 
zgodności produktów europejskich z 
potrzebami i oczekiwaniami konsumentów 
oraz od zdolności przemysłu 
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europejskiego do trafnego przewidywania 
zmian w tej dziedzinie,

Or. fr

Poprawka 30
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że postęp 
gospodarczy można osiągnąć za pomocą 
inteligentnej, długoterminowej, wyważonej
regulacji i stymulacji rynku, a także w 
oparciu o światowy trend ku czystym i 
trwałym formom produkcji i dystrybucji,
oraz mając na uwadze, że konsumpcja 
mogłaby zostać w inteligentny sposób 
wykorzystania na korzyść przemysłu 
europejskiego, jego konkurencyjności i
wiodącej pozycji w świecie,

C. mając na uwadze, że postęp 
gospodarczy można osiągnąć za pomocą 
połączenia odpowiednich regulacji 
prawnych oraz inteligentnej i 
ukierunkowanej regulacji i stymulacji 
rynku, umacniając w ten sposób światowy 
trend ku czystym i trwałym formom 
produkcji i dystrybucji, a także za pomocą 
stymulacji bardziej inteligentnej i
zrównoważonej konsumpcji,

Or. en

Poprawka 31
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że postęp 
gospodarczy można osiągnąć za pomocą 
inteligentnej, długoterminowej, wyważonej 
regulacji i stymulacji rynku, a także w 
oparciu o światowy trend ku czystym i 
trwałym formom produkcji i dystrybucji, 
oraz mając na uwadze, że konsumpcja 
mogłaby zostać w inteligentny sposób 
wykorzystania na korzyść przemysłu 
europejskiego, jego konkurencyjności i 
wiodącej pozycji w świecie,

C. mając na uwadze, że postęp 
gospodarczy można osiągnąć za pomocą 
inteligentnej, długoterminowej, wyważonej 
regulacji i stymulacji rynku, a także w 
oparciu o światowy trend ku czystym i 
trwałym formom produkcji i dystrybucji, 
oraz mając na uwadze, że otwartość musi 
być postrzegana jako kluczowy czynnik
konkurencyjności i wiodącej pozycji w 
świecie,
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Or. es

Poprawka 32
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że postęp 
gospodarczy można osiągnąć za pomocą 
inteligentnej, długoterminowej, wyważonej 
regulacji i stymulacji rynku, a także w 
oparciu o światowy trend ku czystym i 
trwałym formom produkcji i dystrybucji, 
oraz mając na uwadze, że konsumpcja 
mogłaby zostać w inteligentny sposób 
wykorzystania na korzyść przemysłu 
europejskiego, jego konkurencyjności i 
wiodącej pozycji w świecie,

C. mając na uwadze, że postęp 
gospodarczy można osiągnąć za pomocą 
inteligentnej, długoterminowej, wyważonej 
regulacji i stymulacji rynku, a także w 
oparciu o światowy trend ku czystym i 
trwałym formom produkcji i dystrybucji, 
oraz mając na uwadze, że konsumpcja 
mogłaby zostać w inteligentny sposób 
wykorzystana na korzyść przemysłu 
europejskiego, jego konkurencyjności i 
wiodącej pozycji w świecie, przy czym 
kluczowe w tym kontekście jest 
wykorzystanie potencjalnych możliwości 
eksportowych pojawiających się w krajach 
nowo uprzemysłowionych,

Or. da

Poprawka 33
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że postęp 
gospodarczy można osiągnąć za pomocą 
inteligentnej, długoterminowej, wyważonej 
regulacji i stymulacji rynku, a także w 
oparciu o światowy trend ku czystym i 
trwałym formom produkcji i dystrybucji, 
oraz mając na uwadze, że konsumpcja 
mogłaby zostać w inteligentny sposób 
wykorzystania na korzyść przemysłu 
europejskiego, jego konkurencyjności i 
wiodącej pozycji w świecie,

C. mając na uwadze, że postęp 
gospodarczy można wspierać za pomocą 
inteligentnej, długoterminowej, wyważonej 
regulacji, a także podążając za światowym 
trendem ku czystym i trwałym formom 
produkcji i dystrybucji, oraz mając na 
uwadze, że konsumpcja publiczna
mogłaby zostać w inteligentny sposób 
wykorzystania na korzyść przemysłu 
europejskiego, jego konkurencyjności i 
wiodącej pozycji w świecie,
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Or. en

Poprawka 34
Henri Weber

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że priorytetem 
makroekonomicznym UE powinno być 
prowadzenie ogólnej polityki na rzecz 
inwestycji w przemyśle i usługach, 
szczególnie w czasach kryzysu, gdy 
wydatki inwestycyjne (zwłaszcza na rzecz 
zwiększenia zdolności, rzadziej na rzecz 
zwiększenia wydajności) są obcinane w 
pierwszej kolejności, oraz mając na 
uwadze, że państwa członkowskie, Unia i 
samorządy terytorialne powinny określić 
swoje cele w zakresie inwestycji 
publicznych (to jest udziału wydatków 
inwestycyjnych w całkowitej kwocie 
wydatków publicznych), także w ramach 
planów oszczędnościowych,

Or. fr

Poprawka 35
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że wszelkiego 
rodzaju ambitna europejska polityka 
przemysłowa powinna opierać się na 
silnym rynku wewnętrznym, zarówno w 
granicach Unii Europejskiej jak i w 
wymiarze zewnętrznym; w tym kontekście 
mając na uwadze, że zasadnicze znaczenie 
ma wykorzystanie szans i wyzwań, jakie 
niesie globalizacja, poprzez połączenie 
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wszelkich instrumentów polityki 
przemysłowej (jak np. polityka w zakresie 
badań i rozwoju, polityka regionalna, 
polityka konkurencji, konwergencja 
przepisów, polityka handlowa),

Or. fr

Poprawka 36
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że 
dezindustrializacja Europy jest 
potwierdzonym faktem, który stanowi 
ryzyko dla naszej pozycji technologicznej i 
ekonomicznej z uwagi na rosnącą 
globalizację oraz silną konkurencję ze 
strony krajów szybko rozwijających się,

Or. en

Poprawka 37
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze konieczność 
radykalnego zmniejszenia obciążeń 
biurokratycznych przedsiębiorstw i 
uproszczenia ram prawnych i 
regulacyjnych dotyczących 
przedsiębiorstw, w poszanowaniu zasad 
lepszego stanowienia prawa,

Or. fr
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 Poprawka 38
Adam Gierek

 Projekt rezolucji
 Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że niezbędny jest 
nowy model konsumpcji oparty na 
innowacyjnych rozwiązaniach 
stymulowanych przez rynek, zwłaszcza zaś 
rynki lokalne,

Or. pl

Poprawka 39
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że zlikwidowanie 
przeszkód związanych z rynkiem 
wewnętrznym oraz otwarcie granic UE 
jest najlepszym rozwiązaniem mającym na 
celu stworzenie dobrze prosperującego i 
konkurencyjnego przemysłu 
europejskiego,

Or. en

Poprawka 40
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że światowe 
zapotrzebowanie na surowce i zasoby stale 
wzrasta, co powoduje obawy związane z 
ewentualnymi przerwami w dostawach,
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Or. en

Poprawka 41
Henri Weber

Projekt rezolucji
Punkt Cb preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. przypominając o utracie części rynku 
UE pomimo wyników niektórych państw 
członkowskich i podkreślając, że Europa 
nie zajmuje należnego jej miejsca w 
dziedzinie zaawansowanych technologii, 
zwłaszcza nowych technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (13% 
wartości dodanej w Stanach 
Zjednoczonych, 5% w UE); 
przypominając o spowolnieniu wydajności 
w sektorze wytwórczym w Europie,

Or. fr

Poprawka 42
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Punkt Cb preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że przemysł jest 
głównym elementem składowym 
gospodarki europejskiej, ponieważ 
stanowi 37% europejskiego PKB, przy 
uwzględnieniu powiązanych z nim usług, 
80% wydatków na badania i rozwój oraz 
75% europejskiego wywozu,

Or. fr
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Poprawka 43
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Punkt Cb preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że według 
niemieckiego urzędu statystycznego koszt 
materiałów może sięgać do 45% kosztów 
produkcji oraz mając na uwadze, że 
inteligentne wykorzystanie surowców oraz 
wydajność energetyczna są w związku z 
tym rozstrzygające dla przemysłu 
europejskiego,

Or. nl

 Poprawka 44
Adam Gierek

 Projekt rezolucji
 Punkt Cb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze zachodzący proces 
delokalizacji przemysłów masowej 
wytwórczości poza granice Unii 
Europejskiej, głównie na Daleki Wschód, 
co skutkuje wzrostem bezrobocia w 
Europie,

Or. pl

Poprawka 45
Henri Weber

Projekt rezolucji
Punkt Cc preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. przypominając, że sektor wytwórczy 
jest głównym nośnikiem przyrostu 
wydajności – w ramach sektora i w całej 
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gospodarce – a innowacje przemysłowe 
stanowią jeden z głównych czynników 
tworzenia nowych usług, a tym samym 
długotrwałego wzrostu, zwłaszcza w 
świetle perspektyw demograficznych Unii,

Or. fr

Poprawka 46
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Punkt Cc preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze znaczenie 
tradycyjnych sektorów europejskich, w 
których wiedza ekspercka ma zasadnicze 
znaczenie dla gospodarki, oraz mając na 
uwadze konieczność jej wykorzystania,

Or. fr

Poprawka 47
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Punkt Cd preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze przyjęcie przez 
światowych konkurentów UE, takich jak 
Stany Zjednoczone i strefa azjatycka, 
aktywnej polityki przemysłowej opartej na 
inwestycjach masowych w badania i 
rozwój wspierające ich najważniejsze 
sektory,

Or. fr
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Poprawka 48
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja w strategii EU 2020 uznaje 
wreszcie znaczenie aktywnej polityki 
przemysłowej dla zrównoważonego 
rozwoju i zatrudnienia w Europie;

1. Zauważa, że Komisja w strategii EU 
2020 uznaje wreszcie znaczenie aktywnej 
polityki przemysłowej dla 
zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia w 
Europie; ponagla Komisję do wdrożenia 
stosownych instrumentów i form wsparcia 
dla państw członkowskich, które 
umożliwią prowadzenie aktywnej polityki 
przemysłowej na rzecz zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego oraz rozwoju 
produkcji krajowej, jako istotnego bodźca 
z punktu widzenia godziwego zatrudnienia 
i godziwej płacy oraz spójności społecznej
i ekonomicznej w Europie;

Or. pt

Poprawka 49
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja w strategii EU 2020 uznaje 
wreszcie znaczenie aktywnej polityki 
przemysłowej dla zrównoważonego 
rozwoju i zatrudnienia w Europie;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja w strategii EU 2020 oraz w 
komunikacie dotyczącym zintegrowanej 
polityki przemysłowej UE uznaje wreszcie 
znaczenie aktywnej polityki przemysłowej, 
zwłaszcza w przemyśle wytwórczym, dla 
zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia w 
Europie oraz zobowiązuje się do 
prowadzenia zintegrowanej polityki 
przemysłowej w myśl zasad społecznej 
gospodarki rynkowej;

Or. en
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Poprawka 50
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Aldo Patriciello, Jolanta Emilia Hibner, Jürgen Creutzmann, Jorgo 
Chatzimarkakis, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja w strategii EU 2020 uznaje 
wreszcie znaczenie aktywnej polityki 
przemysłowej dla zrównoważonego 
rozwoju i zatrudnienia w Europie;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja w strategii Europa 2020 oraz w 
komunikacie dotyczącym zintegrowanej 
polityki przemysłowej UE uznaje wreszcie 
znaczenie przemysłu wytwórczego dla 
zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia w 
Europie oraz zobowiązuje się do 
prowadzenia zintegrowanej polityki 
przemysłowej w myśl zasad społecznej 
gospodarki rynkowej;

Or. en

Poprawka 51
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja w strategii EU 2020 uznaje 
wreszcie znaczenie aktywnej polityki 
przemysłowej dla zrównoważonego 
rozwoju i zatrudnienia w Europie;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja w strategii Europa 2020 oraz w 
komunikacie dotyczącym zintegrowanej 
polityki przemysłowej UE uznaje 
znaczenie europejskiego sektora 
przemysłowego dla zrównoważonego 
rozwoju i zatrudnienia w Europie oraz 
zobowiązuje się do prowadzenia 
zintegrowanej polityki przemysłowej w 
myśl zasad społecznej gospodarki 
rynkowej;

Or. en
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Poprawka 52
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja w strategii EU 2020 uznaje 
wreszcie znaczenie aktywnej polityki 
przemysłowej dla zrównoważonego 
rozwoju i zatrudnienia w Europie;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja w strategii Europa 2020 oraz w 
komunikacie na temat zintegrowanej 
polityki przemysłowej uznaje wreszcie 
znaczenie przemysłu dla zrównoważonego 
rozwoju i zatrudnienia w Europie;

Or. es

Poprawka 53
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja w strategii EU 2020 uznaje 
wreszcie znaczenie aktywnej polityki 
przemysłowej dla zrównoważonego 
rozwoju i zatrudnienia w Europie;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja w strategii Europa 2020 oraz w 
komunikacie dotyczącym zintegrowanej 
polityki przemysłowej UE uznaje wreszcie 
znaczenie przemysłu dla zrównoważonego 
rozwoju i zatrudnienia w Europie;

Or. en

Poprawka 54
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja w strategii EU 2020 uznaje 
wreszcie znaczenie aktywnej polityki 
przemysłowej dla zrównoważonego 
rozwoju i zatrudnienia w Europie;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja w strategii EU 2020 uznaje 
wreszcie znaczenie solidnych europejskich 
podstaw przemysłowych oraz znaczenie
aktywnej polityki przemysłowej dla 
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zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia w 
Europie;

Or. en

 Poprawka 55
Adam Gierek

 Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. aktywna polityka przemysłowa 
oznacza zarówno wspieranie z budżetu 
krajów członkowskich innowacyjnych 
rozwiązań przemysłowych, a także 
niezbędnych przemysłów surowcowych o 
długim okresie zwrotu, w tym 
energetycznego, które warunkują rozwój 
branż przetwórczych o krótkim okresie 
zwrotu; aktywna polityka przemysłowa 
powinna sprzyjać zasilaniu budżetów 
krajowych wpływami z podatków;

Or. pl

Poprawka 56
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przyjmuje propozycję Komisji 
dotyczącą zintegrowanej polityki 
przemysłowej oraz zauważa jej 
ukierunkowanie na odbudowanie 
konkurencyjności przemysłu UE; 
podkreśla, że w tym wypadku, w obliczu 
globalnych zmian, ważne jest, aby 
wydajność wykorzystania energii i 
zasobów stanowiła podstawę europejskiej 
odbudowy przemysłu, jeśli zamierza się 
utrzymać jego konkurencyjność w 



AM\838749PL.doc 29/93 PE452.697v01-00

PL

przyszłości;

Or. en

Poprawka 57
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że głównym celem polityki 
przemysłowej UE musi być „ofensywne” 
tworzenie miejsc pracy oraz pełne 
zatrudnienie osiągnięte dzięki aktywnej 
polityce przemysłowej oraz poprawie 
konkurencyjności europejskiej, prowadząc 
w ten sposób do utworzenia gospodarki 
konkurencyjnej na skalę światową i 
ekologicznej, która efektywnie 
gospodaruje zasobami;

Or. sv

Poprawka 58
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla to, że różne środki 
zaproponowane przez Komisję muszą być 
finansowo dostępne dla konsumentów, 
zwłaszcza w okresie, kiedy europejska 
gospodarka, przede wszystkim w nowych 
państwach członkowskich, nadal 
odbudowuje się po najgorszym od 
dziesięcioleci kryzysie;

Or. en
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Poprawka 59
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla znaczenie sektora 
wytwórczego dla europejskiej gospodarki 
jako głównego źródła długofalowego 
wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 60
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla znaczenie europejskiego 
przemysłu wytwórczego dla wzmocnienia 
fundamentów europejskiej gospodarki;

Or. en

Poprawka 61
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla znaczenie europejskiego 
przemysłu wytwórczego dla wzmocnienia 
fundamentów europejskiej gospodarki;

Or. en
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Poprawka 62
Evžen Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla znaczenie europejskiego 
przemysłu wytwórczego dla wzmocnienia 
fundamentów europejskiej gospodarki;

Or. en

Poprawka 63
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla znaczenie europejskiego 
przemysłu wytwórczego dla wzmocnienia 
fundamentów europejskiej gospodarki;

Or. en

Poprawka 64
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla znaczenie europejskiego 
przemysłu wytwórczego dla wzmocnienia 
fundamentów europejskiej gospodarki;

Or. en
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Poprawka 65
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 1b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1b. podkreśla to, że zrównoważony rozwój, 
zdefiniowany podczas konferencji w 
Johannesburgu w 2002 r., opiera się na
trzech filarach: gospodarczym, 
społecznym i środowiskowym; aby 
stworzyć najbardziej konkurencyjną 
gospodarkę, należy prowadzić politykę 
przemysłową z zachowaniem równowagi 
pomiędzy tymi trzema czynnikami;

Or. en

Poprawka 66
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 1b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania ambitnej, 
wydajnej ekologicznie, przyjaznej dla 
środowiska unijnej strategii przemysłowej 
w celu odbudowania wydajności 
produkcyjnej oraz stworzenia dobrze 
płatnych miejsc pracy wymagających 
wysokich kwalifikacji na terenie UE;

Or. en

Poprawka 67
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 2 
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Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję, aby wspólnie z 
Parlamentem Europejskim i Radą 
opracowała jakościowe i, tam gdzie to 
możliwe, ilościowe cele rozwoju dla 
przemysłu europejskiego na 2020 r., 
zorientowane na długotrwały 
zrównoważony rozwój i określające 
kierunki, np. w odniesieniu do wydajności 
wykorzystania energii i zasobów, co 
pozwoli na zapewnienie stabilności, 
konkurencyjności i tym samym miejsc 
pracy w przemyśle europejskim;

2. wzywa Komisję, aby wspólnie z 
Parlamentem Europejskim i Radą 
opracowała jakościowe cele rozwoju dla 
przemysłu europejskiego na rok 2020, 
zorientowane na konkurencyjność i 
zrównoważony charakter przemysłu, co 
spowoduje przyspieszenie wzrostu 
gospodarczego, zwiększenie zatrudnienia i 
tym samym sprawi, że w Europie zapanuje 
dobrobyt;

Or. en

Poprawka 68
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, 
Werner Langen, Jens Rohde, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Eija-Riitta Korhola, Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję, aby wspólnie z 
Parlamentem Europejskim i Radą 
opracowała jakościowe i, tam gdzie to 
możliwe, ilościowe cele rozwoju dla 
przemysłu europejskiego na 2020 r., 
zorientowane na długotrwały 
zrównoważony rozwój i określające
kierunki, np. w odniesieniu do wydajności 
wykorzystania energii i zasobów, co 
pozwoli na zapewnienie stabilności, 
konkurencyjności i tym samym miejsc 
pracy w przemyśle europejskim;

2. wzywa Komisję, aby wspólnie z 
Parlamentem Europejskim i Radą 
opracowała jakościowe cele rozwoju dla 
przemysłu europejskiego na rok 2020, 
zorientowane na konkurencyjność i 
zrównoważony charakter przemysłu, co 
spowoduje przyspieszenie wzrostu 
gospodarczego, zwiększenie zatrudnienia i 
tym samym sprawi, że w Europie zapanuje 
dobrobyt;

Or. en
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Poprawka 69
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję, aby wspólnie z 
Parlamentem Europejskim i Radą 
opracowała jakościowe i, tam gdzie to 
możliwe, ilościowe cele rozwoju dla 
przemysłu europejskiego w 2020 r., 
zorientowane na długotrwały 
zrównoważony rozwój i określające 
kierunki, np. w odniesieniu do wydajności 
wykorzystania energii i zasobów, co 
pozwoli na zapewnienie stabilności, 
konkurencyjności i tym samym miejsc 
pracy w przemyśle europejskim;

2. podkreśla potrzebę długotrwałej 
przewidywalności regulacyjnej i 
stabilności istotnej dla przemysłu w 
zakresie planowania inwestycji; w 
związku z tym wzywa Komisję, aby 
wspólnie z Parlamentem Europejskim i 
Radą opracowała cele rozwoju dla 
przemysłu europejskiego w 2020 r., 
zorientowane na długotrwały 
zrównoważony rozwój i określające 
kierunki, stanowiące solidne ramy, co 
pozwoli na zapewnienie stabilności, 
konkurencyjności i tym samym miejsc 
pracy w przemyśle europejskim;

Or. en

Poprawka 70
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję, aby wspólnie z 
Parlamentem Europejskim i Radą 
opracowała jakościowe i, tam gdzie to 
możliwe, ilościowe cele rozwoju dla 
przemysłu europejskiego w 2020 r., 
zorientowane na długotrwały 
zrównoważony rozwój i określające 
kierunki, np. w odniesieniu do wydajności 
wykorzystania energii i zasobów, co 
pozwoli na zapewnienie stabilności, 
konkurencyjności i tym samym miejsc 
pracy w przemyśle europejskim;

2. wzywa Komisję, aby wspólnie z 
Parlamentem Europejskim i Radą 
opracowała jakościowe i, tam gdzie to 
możliwe, ilościowe cele rozwoju dla 
przemysłu europejskiego w 2020 r., 
zorientowane na długotrwały 
zrównoważony rozwój i określające 
kierunki, np. w odniesieniu do wydajności 
wykorzystania energii i zasobów, w 
szczególności poprzez promowanie 
odnawialnych źródeł energii i 
efektywności energetycznej, co pozwoli na 
zwiększenie stabilności, konkurencyjności i 
tym samym stworzenie miejsc pracy, 
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zwłaszcza zielonych miejsc pracy, w 
przemyśle europejskim;

Or. fr

Poprawka 71
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję, aby wspólnie z 
Parlamentem Europejskim i Radą 
opracowała jakościowe i, tam gdzie to 
możliwe, ilościowe cele rozwoju dla 
przemysłu europejskiego w 2020 r., 
zorientowane na długotrwały
zrównoważony rozwój i określające 
kierunki, np. w odniesieniu do wydajności 
wykorzystania energii i zasobów, co 
pozwoli na zapewnienie stabilności,
konkurencyjności i tym samym miejsc 
pracy w przemyśle europejskim;

2. wzywa Komisję, aby wspólnie z 
Parlamentem Europejskim i Radą 
opracowała jakościowe i ilościowe cele 
rozwoju dla przemysłu europejskiego w 
2020 r., zorientowane na zrównoważony 
rozwój i określające kierunki, cele i normy 
przede wszystkim w odniesieniu do 
wydajności wykorzystania energii i 
zasobów, oraz pozwalające jednocześnie 
na zapewnienie stabilności,
konkurencyjności i tym samym miejsc 
pracy w przemyśle europejskim; dlatego 
ubolewa nad tym, że w komunikacie 
Komisji dotyczącym zintegrowanej polityki 
przemysłowej nie przedstawiono 
konkretnych propozycji;

Or. en

Poprawka 72
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję, aby wspólnie z 
Parlamentem Europejskim i Radą 
opracowała jakościowe i, tam gdzie to 
możliwe, ilościowe cele rozwoju dla 
przemysłu europejskiego w 2020 r., 
zorientowane na długotrwały 

2. wzywa Komisję, aby wspólnie z 
Parlamentem Europejskim i Radą 
sporządziła zintegrowaną strategię, celem 
pobudzenia działalności przemysłowej, 
zorientowaną na długotrwały 
zrównoważony rozwój i określającą 
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zrównoważony rozwój i określające 
kierunki, np. w odniesieniu do wydajności 
wykorzystania energii i zasobów, co 
pozwoli na zapewnienie stabilności, 
konkurencyjności i tym samym miejsc 
pracy w przemyśle europejskim;

kierunki, np. w odniesieniu do wydajności 
wykorzystania energii i zasobów, co 
pozwoli na zapewnienie stabilności, 
konkurencyjności i tym samym miejsc 
pracy w przemyśle europejskim;

Or. es

Poprawka 73
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. Wzywa Komisję, aby wspólnie z 
Parlamentem Europejskim i Radą 
opracowała jakościowe i, tam gdzie to 
możliwe, ilościowe cele rozwoju dla 
przemysłu europejskiego w 2020 r., 
zorientowane na długotrwały 
zrównoważony rozwój i określające 
kierunki, np. w odniesieniu do wydajności 
wykorzystania energii i zasobów, co 
pozwoli na zapewnienie stabilności, 
konkurencyjności i tym samym miejsc 
pracy w przemyśle europejskim;

2. Wzywa Komisję, aby wspólnie z 
Parlamentem Europejskim i Radą 
opracowała jakościowe i, tam gdzie to 
możliwe, ilościowe cele rozwoju dla 
przemysłu europejskiego w 2020 r., 
zorientowane na długotrwały 
zrównoważony rozwój i określające 
kierunki, np. w odniesieniu do wydajności 
wykorzystania energii i zasobów, co 
pozwoli na zapewnienie stabilności, 
konkurencyjności i tym samym miejsc 
pracy w przemyśle europejskim; ponagla 
Komisję do uwzględnienia we wszystkich 
dziedzinach polityki wspólnotowej, a 
przede wszystkim w ramach polityki 
handlowej i monetarnej, takich kierunków 
chroniących przemysł europejski oraz do 
wdrożenia instrumentów i form wsparcia 
dla państw członkowskich, które zapewnią 
zrównoważony rozwój przemysłu;

Or. pt

Poprawka 74
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 2 
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Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję, aby wspólnie z 
Parlamentem Europejskim i Radą 
opracowała jakościowe i, tam gdzie to 
możliwe, ilościowe cele rozwoju dla 
przemysłu europejskiego w 2020 r., 
zorientowane na długotrwały 
zrównoważony rozwój i określające 
kierunki, np. w odniesieniu do wydajności 
wykorzystania energii i zasobów, co 
pozwoli na zapewnienie stabilności, 
konkurencyjności i tym samym miejsc 
pracy w przemyśle europejskim;

2. wzywa Komisję, aby wspólnie z 
Parlamentem Europejskim i Radą
opracowała jakościowe i, tam gdzie to 
możliwe, ilościowe cele rozwoju dla 
przemysłu europejskiego w 2020 r., 
zorientowane na długotrwały 
zrównoważony rozwój i określające 
kierunki, np. w odniesieniu do skutecznego 
i wydajnego wykorzystania energii i 
zasobów, co pozwoli na zapewnienie 
stabilności, konkurencyjności i tym samym 
miejsc pracy w przemyśle europejskim;

Or. nl

Poprawka 75
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Jürgen Creutzmann, Lena Ek, Adina-Ioana 
Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję, aby wspólnie z 
Parlamentem Europejskim i Radą 
opracowała jakościowe i, tam gdzie to 
możliwe, ilościowe cele rozwoju dla 
przemysłu europejskiego w 2020 r., 
zorientowane na długotrwały 
zrównoważony rozwój i określające 
kierunki, np. w odniesieniu do wydajności 
wykorzystania energii i zasobów, co 
pozwoli na zapewnienie stabilności, 
konkurencyjności i tym samym miejsc 
pracy w przemyśle europejskim;

2. wzywa Komisję, aby wspólnie z 
Parlamentem Europejskim i Radą 
opracowała jakościowe cele rozwoju dla 
przemysłu europejskiego w 2020 r., 
zorientowane na długotrwały 
zrównoważony rozwój i określające 
kierunki, np. w odniesieniu do wydajności 
wykorzystania energii i zasobów, co 
pozwoli na zapewnienie stabilności, 
konkurencyjności i tym samym miejsc 
pracy w przemyśle europejskim;

Or. en
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Poprawka 76
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2a. ubolewa, że w punkcie 9 komunikatu 
Komisja kładzie mniejszy nacisk niż w 
swych wcześniejszych rozważaniach na 
konkretne cele, określone wskaźniki i 
przegląd celów oraz że obecnie włączono 
je do ogólnych uwag na temat strategii 
UE 2020 r.;

Or. de

Poprawka 77
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby w 
ramach rozważanych obecnie zmian w 
traktatach europejskich zatrudnienie 
zyskało tę samą rangę wśród celów 
Europejskiego Banku Centralnego, co 
przeciwdziałanie inflacji;

Or. fr

Poprawka 78
Michael Theurer

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że unijna polityka 
przemysłowa powinna być oparta na 
społecznej gospodarce rynkowej; 
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podkreśla, że jej celem powinno być 
ograniczenie kosztów transakcji i 
obciążeń administracyjnych w celu 
rozwinięcia konkurencyjnego i 
zrównoważonego przemysłu w Europie;

Or. en

Poprawka 79
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że rozwój nie jest możliwy 
bez solidnej i silnej podstawy 
przemysłowej; rozumie, że rozwój ten 
może przyczynić się do zwiększonego 
tworzenia nowych miejsc pracy i 
utrzymania poziomu życia obywateli;

Or. en

Poprawka 80
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa władze publiczne do 
zmniejszenia biurokracji, zapobiegania
powielaniu formalności i do zwiększenia 
przejrzystości w odniesieniu do ram 
czasowych zakończenia postępowania;

Or. es



PE452.697v01-00 40/93 AM\838749PL.doc

PL

Poprawka 81
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że będzie to możliwe jedynie 
w przypadku przemysłu opartego na 
wiedzy i posiadającego silne podstawy;

Or. de

Poprawka 82
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że powodzenie nowej 
zrównoważonej polityki przemysłowej jest 
możliwe wyłącznie w oparciu o 
zintegrowane i przekrojowe podejście 
obejmujące międzysektorowe i sektorowe 
inicjatywy oraz działania na szczeblu 
europejskim, krajowym i regionalnym;

3. podkreśla, że powodzenie nowej 
zrównoważonej polityki przemysłowej jest 
możliwe wyłącznie w oparciu o 
zintegrowane i przekrojowe podejście 
obejmujące międzysektorowe i sektorowe 
inicjatywy oraz działania na szczeblu 
europejskim, krajowym i regionalnym, 
wspomagane przez korzystną dla każdej ze 
stron współpracę z państwami trzecimi;

Or. en

Poprawka 83
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że powodzenie nowej 
zrównoważonej polityki przemysłowej jest 
możliwe wyłącznie w oparciu o 
zintegrowane i przekrojowe podejście 
obejmujące międzysektorowe i sektorowe 

3. podkreśla, że powodzenie nowej 
zrównoważonej polityki przemysłowej jest 
możliwe wyłącznie w oparciu o 
zintegrowane i przekrojowe podejście 
obejmujące międzysektorowe i sektorowe 
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inicjatywy oraz działania na szczeblu 
europejskim, krajowym i regionalnym;

inicjatywy oparte na obiektywnej 
argumentacji ekonomicznej oraz działania 
na szczeblu europejskim, krajowym i 
regionalnym;

Or. en

Poprawka 84
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że powodzenie nowej 
zrównoważonej polityki przemysłowej jest 
możliwe wyłącznie w oparciu o 
zintegrowane i przekrojowe podejście 
obejmujące międzysektorowe i sektorowe 
inicjatywy oraz działania na szczeblu 
europejskim, krajowym i regionalnym;

3. podkreśla, że powodzenie nowej 
zrównoważonej polityki przemysłowej jest 
możliwe wyłącznie w oparciu o 
zintegrowane i przekrojowe podejście 
obejmujące międzysektorowe i sektorowe 
inicjatywy oraz działania na szczeblu 
europejskim, krajowym, regionalnym i 
lokalnym;

Or. fr

Poprawka 85
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że powodzenie nowej 
zrównoważonej polityki przemysłowej jest 
możliwe wyłącznie w oparciu o 
zintegrowane i przekrojowe podejście 
obejmujące międzysektorowe i sektorowe 
inicjatywy oraz działania na szczeblu 
europejskim, krajowym i regionalnym;

3. podkreśla, że powodzenie nowej 
zrównoważonej polityki przemysłowej jest 
możliwe wyłącznie w oparciu o 
zintegrowane i przekrojowe podejście 
obejmujące inicjatywy oraz działania 
sektorowe i międzysektorowe, dotyczące 
wspólnych zagadnień o poważnych 
konsekwencjach dla szeregu sektorów, na 
szczeblu europejskim, krajowym i 
regionalnym;

Or. fr
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Poprawka 86
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla gdzie w ramach struktury 
kosztów przemysłu europejskiego plasują 
się ważne sektory, takie jak energia i 
transport; jest zdania, że konieczna jest 
dalsza poprawa konkurencyjności tych 
sektorów poprzez prywatyzację; biorąc to 
pod uwagę, jest przekonany o potrzebie 
ograniczenia środków publicznych 
przedsiębiorstw działających na 
zliberalizowanych rynkach i podjęcia 
kroków na rzecz swobodnego świadczenia 
usług dla wszystkich środków transportu;

Or. es

Poprawka 87
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3a. uważa, że makroekonomiczne 
regulacje, dzięki którym europejski 
przemysł może się rozwinąć, muszą zostać 
opracowane z uwzględnieniem małej 
ilości zasobów oraz ich wyczerpywania 
się; w związku z tym celem tych regulacji 
musi być nie tylko promowanie dzisiejszej 
konkurencyjności, lecz przede wszystkim 
zapewnienie jej w przyszłości;

Or. en
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Poprawka 88
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3a. jest zdania, że europejska polityka 
przemysłowa powinna opierać się także na 
konkretnych projektach, przynoszących 
namacalne korzyści europejskim 
przedsiębiorstwom i obywatelom, jak np. 
GMES, Galileo czy ITER;

Or. fr

Poprawka 89
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3a. jest zdania, że unijna polityka 
przemysłowa powinna określać 
strategiczne dziedziny inwestycji, oraz 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
uwzględnienia tych priorytetów w 
przyszłej perspektywie finansowej, 
rocznych budżetach oraz strategiach 
unijnych;

Or. en

Poprawka 90
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla to, że różne środki 
zaproponowane przez Komisję muszą być 
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finansowo dostępne dla konsumentów, 
zwłaszcza w okresie, w którym europejska 
gospodarka nadal odbudowuje się po 
najgorszym od dziesięcioleci kryzysie;

Or. en

Poprawka 91
Evžen Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla to, że różne środki 
zaproponowane przez Komisję muszą być 
finansowo dostępne dla konsumentów, 
zwłaszcza w okresie, w którym europejska 
gospodarka nadal odbudowuje się po 
najgorszym od dziesięcioleci kryzysie 
gospodarczym;

Or. en

Poprawka 92
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla znaczenie przyjęcia 
zintegrowanej polityki przemysłowej, w 
której europejskie inicjatywy w różnych 
obszarach stanowiłyby uzupełnienie, a nie 
przeciwieństwo wspólnego celu, jakim jest 
rozwój;

Or. en
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Poprawka 93
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję do tego, aby szybko 
zakończyła prace nad unijnym jednolitym 
rynkiem, co stanowi wstępny warunek 
konkurencyjności przemysłu i innowacji;

Or. en

Poprawka 94
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla to, że uczciwa konkurencja 
w połączeniu z otwartymi rynkami jest 
niezbędna do tego, aby powstały nowe, 
dynamiczne gałęzie przemysłu;

Or. en

Poprawka 95
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3b. jest przekonany, że nie tylko sektor 
publiczny, lecz przede wszystkim sektor 
prywatny będą odgrywały kluczową rolę w 
inwestowaniu w restrukturyzację i rozwój 
nowych sektorów przemysłowych, co 
przyczyni się zarówno do tworzenia 
nowych miejsc pracy, jak i przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną opierającą się 
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na wydajnym wykorzystywaniu zasobów; 
podkreśla ogromne znaczenie 
wprowadzenia odpowiednich regulacji 
prawnych, które będą stymulowały 
inwestycje prywatne;

Or. en

Poprawka 96
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

3c. uważa w związku z tym, że zmiany 
strukturalne w krajowych i 
międzynarodowych systemach 
finansowych i fiskalnych, w tym na 
przykład zmiana polityk podatkowych z 
opodatkowania pracy na opodatkowanie 
zasobów, internalizacja kosztów 
zewnętrznych, są niezbędne do stworzenia 
warunków gospodarczych, w których 
prywatne i publiczne inwestycje mogą być 
stymulowane, a cele zrównoważonej 
polityki przemysłowej – realizowane;

Or. en

Poprawka 97
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
utworzenia w tym celu stałego zespołu 
zadaniowego ds. polityki przemysłowej;

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
utworzenia w tym celu stałego zespołu 
zadaniowego ds. polityki przemysłowej; 
wzywa również Komisję do 
skoncentrowania się w większym stopniu 
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na aspekcie konkurencyjności podczas 
procesu oceny skutków (testu 
konkurencyjności) oraz do wdrożenia tego 
niezwykle ważnego elementu inteligentnej 
regulacji tak szybko, jak to możliwe;

Or. en

Poprawka 98
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
utworzenia w tym celu stałego zespołu 
zadaniowego ds. polityki przemysłowej;

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
utworzenia w tym celu stałego zespołu 
zadaniowego ds. konkurencyjności, w tym 
polityki ds. przemysłu i innowacji, 
zajmującego się oceną wszystkich 
inicjatyw politycznych i zapewnianiem 
konkurencyjności przemysłu w ramach 
wszystkich inicjatyw Komisji: inteligentne 
regulacje, oceny skutków ex-ante i ex-
post, międzynarodowe analizy 
porównawcze są praktykami, które należy 
dodatkowo rozwijać i stosować we 
wszystkich dyrekcjach generalnych 
Komisji;

Or. en

Poprawka 99
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Jens Rohde, Jürgen 
Creutzmann, Werner Langen, Eija-Riitta Korhola, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Aldo Patriciello, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bendt Bendtsen, 
Jorgo Chatzimarkakis, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 4 
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
utworzenia w tym celu stałego zespołu 
zadaniowego ds. polityki przemysłowej;

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
utworzenia w tym celu stałego zespołu 
zadaniowego ds. polityki przemysłowej; 
wzywa również Komisję do 
skoncentrowania się w większym stopniu 
na aspekcie konkurencyjności podczas 
procesu oceny skutków (testu 
konkurencyjności) oraz do ocenienia ex-
post łącznego wpływu aktów prawnych i 
wdrożenia tego niezwykle ważnego 
elementu inteligentnej regulacji tak 
szybko, jak to możliwe;

Or. en

Poprawka 100
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
utworzenia w tym celu stałego zespołu 
zadaniowego ds. polityki przemysłowej;

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
utworzenia w tym celu stałego zespołu 
zadaniowego ds. polityki przemysłowej; 
wzywa również Komisję do 
skoncentrowania się w większym stopniu 
na aspekcie konkurencyjności podczas 
procesu oceny skutków (testu 
konkurencyjności) oraz do wdrożenia tego 
niezwykle ważnego elementu inteligentnej 
regulacji tak szybko, jak to możliwe;

Or. en
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Poprawka 101
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
utworzenia w tym celu stałego zespołu 
zadaniowego ds. polityki przemysłowej;

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
utworzenia w tym celu stałego zespołu 
zadaniowego ds. polityki przemysłowej; 
wzywa ponadto Komisję do 
skoncentrowania się również na aspekcie 
konkurencyjności podczas procesu oceny 
skutków (testu konkurencyjności) oraz do 
wdrożenia tego niezwykle ważnego 
elementu inteligentnej regulacji;

Or. en

Poprawka 102
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
utworzenia w tym celu stałego zespołu 
zadaniowego ds. polityki przemysłowej;

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
utworzenia w tym celu stałego zespołu 
zadaniowego ds. polityki przemysłowej, 
którego zadaniem będzie analiza sytuacji 
przemysłowej w UE na podstawie 
zbieranych danych, wyłonienie 
kluczowych sektorów i zaproponowanie, w 
stosownym przypadku, nowych 
kluczowych sektorów w świetle zmian 
zachodzących w społeczeństwie 
europejskim;

Or. fr
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Poprawka 103
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
utworzenia w tym celu stałego zespołu 
zadaniowego ds. polityki przemysłowej;

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
utworzenia w tym celu stałego zespołu 
zadaniowego ds. polityki przemysłowej; 
zadaniem tego zespołu będzie regularna
ocena postępów unijnych inicjatyw w 
zakresie polityki przemysłowej, 
promowanie spójności pomiędzy jej 
różnymi elementami oraz określenie 
pozostałych problemów, które wymagają 
rozwiązania;

Or. en

Poprawka 104
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
utworzenia w tym celu stałego zespołu 
zadaniowego ds. polityki przemysłowej;

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
utworzenia w tym celu stałego zespołu 
zadaniowego ds. polityki przemysłowej, 
który uwzględni w należyty sposób 
zróżnicowanie produkcji przemysłowej w 
państwach członkowskich oraz charakter 
wnoszonego udziału, celem rozwoju 
produkcji krajowej, regionalnej i lokalnej;

Or. pt
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Poprawka 105
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
utworzenia w tym celu stałego zespołu 
zadaniowego ds. polityki przemysłowej;

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
utworzenia w tym celu stałej grupy 
zadaniowej „Polityka przemysłowa”, 
dysponującej znacznymi środkami 
budżetowymi, której zadaniem byłoby 
ostrzeganie, monitorowanie i wysuwanie 
propozycji;

Or. fr

Poprawka 106
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
utworzenia w tym celu stałego zespołu 
zadaniowego ds. polityki przemysłowej;

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji;

Or. en

Poprawka 107
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
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w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
utworzenia w tym celu stałego zespołu 
zadaniowego ds. polityki przemysłowej;

w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
reorganizacji i restrukturyzacji w celu 
zapewnienia spójności polityki;

Or. en

Poprawka 108
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
utworzenia w tym celu stałego zespołu 
zadaniowego ds. polityki przemysłowej;

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji, spójności pomiędzy 
różnymi strategiami Komisji, i wzywa 
Komisję do utworzenia w tym celu stałego 
zespołu zadaniowego ds. polityki 
przemysłowej;

Or. en

Poprawka 109
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji i wzywa Komisję do 
utworzenia w tym celu stałego zespołu 
zadaniowego ds. polityki przemysłowej;

4. wskazuje, że nowe zintegrowane 
podejście wymaga skutecznej współpracy 
w ramach Komisji, spójności pomiędzy 
różnymi strategiami Komisji, i wzywa 
Komisję do utworzenia w tym celu stałego 
zespołu zadaniowego ds. polityki 
przemysłowej;

Or. en
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Poprawka 110
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że Unia Europejska 
mogłaby stworzyć najbardziej 
konkurencyjny przemysł na świecie 
poprzez, między innymi:
· stosowanie nowych standardów jakości i 
efektywności,
· skrócenie czasu wprowadzania na rynek 
nowych produktów za pomocą 
zaawansowanych narzędzi, metod i 
procesów TIK wykorzystywanych do 
analizy, projektowania, wytwarzania i 
konserwacji,
· ułatwianie rozwoju MŚP oraz sektora 
urządzeń w obrębie łańcucha dostaw,
· podjęcie bardziej zdecydowanych 
wysiłków ukierunkowanych na stworzenie 
synergii między badaniami cywilnymi i 
wojskowymi;

Or. en

Poprawka 111
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4a. popiera inicjatywę Komisji wyrażoną 
w punkcie 3 komunikatu, aby 
systematycznie analizować implikacje 
polityki przemysłowej dla przyszłego 
prawodawstwa oraz aby oceniać 
wdrażanie takiego prawodawstwa, jak 
również podkreśla konieczność 
uwzględnienia partnerów społecznych 
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oraz zapewnienia jak największej 
przejrzystości;

Or. de

Poprawka 112
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję Europejską o 
włączenie kwestii konkurencyjności 
przedsiębiorstw do wszelkich 
wykonywanych przez nią analiz 
oddziaływania, zwłaszcza poprzedzających 
przyjęcie wszelkiego rodzaju wniosków 
dotyczących rozporządzeń lub dyrektyw;

Or. fr

 Poprawka 113
Adam Gierek

 Projekt rezolucji
 Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że nowa zrównoważona 
polityka przemysłowa może być skuteczna 
jedynie w ścisłym powiązaniu z polityką 
państw członkowskich i w związku z tym 
wzywa Komisję do podjęcia w 2011 r. 
przewidzianych w Traktacie Lizbońskim 
(art. 173 ust. 2) inicjatyw mających na celu 
określenie wytycznych i wskaźników oraz 
przygotowanie elementów niezbędnych dla 
prowadzenia nadzoru i oceny;

5. zwraca uwagę, że nowa zrównoważona 
polityka przemysłowa UE może być 
skuteczna jedynie w ścisłym powiązaniu z 
cząstkową polityką przemysłową państw 
członkowskich i w związku z tym wzywa 
Komisję do podjęcia w 2011 r. 
przewidzianych w Traktacie Lizbońskim 
(art. 173 ust. 2) inicjatyw mających na celu 
określenie wytycznych i wskaźników oraz 
przygotowanie propozycji niezbędnych dla 
zachowania zasad uczciwej konkurencji 
na jednolitym unijnym rynku;

Or. pl
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Poprawka 114
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że nowa zrównoważona 
polityka przemysłowa może być skuteczna 
jedynie w ścisłym powiązaniu z polityką 
państw członkowskich i w związku z tym 
wzywa Komisję do podjęcia w 2011 r. 
przewidzianych w Traktacie Lizbońskim 
(art. 173 ust. 2) inicjatyw mających na celu 
określenie wytycznych i wskaźników oraz 
przygotowanie elementów niezbędnych dla 
prowadzenia nadzoru i oceny;

5. zwraca uwagę, że nowa zrównoważona 
polityka przemysłowa może być skuteczna 
jedynie w ścisłym powiązaniu z polityką 
państw członkowskich i w związku z tym 
wzywa Komisję do podjęcia w 2011 r. 
przewidzianych w Traktacie Lizbońskim 
(art. 173 ust. 2) inicjatyw mających na celu 
określenie wytycznych i wskaźników,
przygotowanie elementów niezbędnych dla 
prowadzenia nadzoru i oceny oraz 
rozpowszechnianie najlepszych 
dostępnych technologii i praktyk;

Or. en

Poprawka 115
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że nowa zrównoważona 
polityka przemysłowa może być skuteczna 
jedynie w ścisłym powiązaniu z polityką 
państw członkowskich i w związku z tym 
wzywa Komisję do podjęcia w 2011 r. 
przewidzianych w Traktacie Lizbońskim 
(art. 173 ust. 2) inicjatyw mających na celu 
określenie wytycznych i wskaźników oraz 
przygotowanie elementów niezbędnych dla 
prowadzenia nadzoru i oceny;

5. zwraca uwagę, że nowa zrównoważona 
polityka przemysłowa może być skuteczna 
jedynie w ścisłym powiązaniu z polityką 
państw członkowskich i w związku z tym 
wzywa Komisję do podjęcia w 2011 r. 
przewidzianych w Traktacie Lizbońskim 
(art. 173 ust. 2) inicjatyw mających na celu 
określenie wytycznych i wskaźników oraz 
przygotowanie elementów niezbędnych dla 
prowadzenia nadzoru i oceny polityki
przemysłowej państw członkowskich;

Or. fr
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Poprawka 116
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że nowa zrównoważona 
polityka przemysłowa może być skuteczna 
jedynie w ścisłym powiązaniu z polityką 
państw członkowskich i w związku z tym 
wzywa Komisję do podjęcia w 2011 r. 
przewidzianych w Traktacie Lizbońskim 
(art. 173 ust. 2) inicjatyw mających na celu 
określenie wytycznych i wskaźników oraz 
przygotowanie elementów niezbędnych dla 
prowadzenia nadzoru i oceny;

5. zwraca uwagę, że nowa zrównoważona 
polityka przemysłowa może być skuteczna 
jedynie w ścisłym powiązaniu z polityką 
państw członkowskich i w związku z tym 
wzywa Komisję do podjęcia w 2011 r. 
przewidzianych w Traktacie Lizbońskim 
(art. 173 ust. 2) inicjatyw mających na celu 
określenie wytycznych i wskaźników, 
wymianę najlepszych praktyk oraz 
przygotowanie elementów niezbędnych dla 
prowadzenia nadzoru i oceny;

Or. es

Poprawka 117
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję, aby wspólnie z 
Parlamentem Europejskim i Radą 
opracowała nowe regulacje prawne, które 
pozwolą firmom z różnych państw 
członkowskich na bardziej efektywną 
współpracę podczas ustalania i realizacji 
ich priorytetów przemysłowych oraz 
zachęcą je do tego; uważa, że wzmocni to 
konkurencyjność produktów wykonanych 
w Europie i udoskonali reakcje na 
zmieniające się warunki rynkowe;

Or. en
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Poprawka 118
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest przekonany, że skuteczność nowej 
zrównoważonej polityki przemysłowej 
zależy od zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, w 
szczególności partnerów społecznych. 
Wzywa się Komisję do wprowadzenia we 
wszystkich obszarach i działaniach jasno 
określonej zasady partnerstwa, łącznie ze 
wspólnym bieżącym prognozowaniem i 
oceną przewidywanego rozwoju, a tym 
samym przeglądem 
strategii/działań/programów;

6. jest przekonany, że skuteczność nowej 
zrównoważonej polityki przemysłowej 
zależy od zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, w 
szczególności partnerów społecznych i 
samorządów terytorialnych, w ramach 
Komitetu Regionów. Wzywa się Komisję 
do wprowadzenia we wszystkich obszarach
i działaniach jasno określonej zasady 
partnerstwa, łącznie ze wspólnym 
bieżącym prognozowaniem i oceną 
przewidywanego rozwoju, a tym samym 
przeglądem strategii/działań/programów;

Or. fr

Poprawka 119
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest przekonany, że skuteczność nowej 
zrównoważonej polityki przemysłowej 
zależy od zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, w 
szczególności partnerów społecznych.
Wzywa się Komisję do wprowadzenia we 
wszystkich obszarach i działaniach jasno 
określonej zasady partnerstwa, łącznie ze 
wspólnym bieżącym prognozowaniem i 
oceną przewidywanego rozwoju, a tym 
samym przeglądem 
strategii/działań/programów;

6. jest przekonany, że skuteczność nowej 
zrównoważonej polityki przemysłowej 
zależy od zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, w 
szczególności partnerów społecznych, 
przedstawicieli MŚP i społeczeństwa 
obywatelskiego. Wzywa się Komisję do 
wprowadzenia we wszystkich obszarach i 
działaniach jasno określonej zasady 
partnerstwa, łącznie ze wspólnym 
bieżącym prognozowaniem i oceną 
przewidywanego rozwoju, a tym samym 
przeglądem strategii/działań/programów;

Or. en



PE452.697v01-00 58/93 AM\838749PL.doc

PL

Poprawka 120
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest przekonany, że skuteczność nowej 
zrównoważonej polityki przemysłowej 
zależy od zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, w 
szczególności partnerów społecznych.
Wzywa się Komisję do wprowadzenia we 
wszystkich obszarach i działaniach jasno 
określonej zasady partnerstwa, łącznie ze 
wspólnym bieżącym prognozowaniem i 
oceną przewidywanego rozwoju, a tym 
samym przeglądem 
strategii/działań/programów;

6. jest przekonany, że skuteczność nowej 
zrównoważonej polityki przemysłowej 
zależy od zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych podmiotów. Wzywa się 
Komisję do wprowadzenia we wszystkich 
obszarach i działaniach jasno określonej 
zasady partnerstwa, łącznie ze wspólnym 
bieżącym prognozowaniem i oceną 
przewidywanego rozwoju, a tym samym 
przeglądem strategii/działań/programów;

Or. en

Poprawka 121
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest przekonany, że skuteczność nowej 
zrównoważonej polityki przemysłowej 
zależy od zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, w 
szczególności partnerów społecznych.
Wzywa się Komisję do wprowadzenia we 
wszystkich obszarach i działaniach jasno 
określonej zasady partnerstwa, łącznie ze 
wspólnym bieżącym prognozowaniem i 
oceną przewidywanego rozwoju, a tym 
samym przeglądem 
strategii/działań/programów;

6. jest przekonany, że skuteczność nowej 
zrównoważonej polityki przemysłowej 
zależy od zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, w tym 
partnerów społecznych. Wzywa się 
Komisję do wprowadzenia we wszystkich 
obszarach i działaniach jasno określonej 
zasady partnerstwa, łącznie ze wspólnym 
bieżącym prognozowaniem i oceną 
przewidywanego rozwoju, a tym samym 
przeglądem strategii/działań/programów;

Or. en
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Poprawka 122
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest przekonany, że skuteczność nowej 
zrównoważonej polityki przemysłowej 
zależy od zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, w 
szczególności partnerów społecznych.
Wzywa się Komisję do wprowadzenia we 
wszystkich obszarach i działaniach jasno 
określonej zasady partnerstwa, łącznie ze 
wspólnym bieżącym prognozowaniem i 
oceną przewidywanego rozwoju, a tym 
samym przeglądem 
strategii/działań/programów;

6. jest przekonany, że skuteczność nowej 
zrównoważonej polityki przemysłowej 
zależy od zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, w tym 
partnerów społecznych. Wzywa się 
Komisję do wprowadzenia we wszystkich 
obszarach i działaniach jasno określonej 
zasady partnerstwa, łącznie ze wspólnym 
bieżącym prognozowaniem i oceną 
przewidywanego rozwoju, a tym samym 
przeglądem strategii/działań/programów;

Or. en

 Poprawka 123
Adam Gierek

 Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zwraca uwagę na to, że aktualnie 
polityka przemysłowa na terenie UE jest w 
dużym stopniu kształtowana potrzebami 
(zyskami) międzynarodowych korporacji, 
a nie interesom Unii;

Or. pl

 Poprawka 124
Adam Gierek

 Projekt rezolucji
 Ustęp 6b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6b. stwierdza, że polityka przemysłowa 
zależy w dużym stopniu od ochrony 
przemysłu Unii przed nieuczciwą 
konkurencją krajów trzecich;

Or. pl

Poprawka 125
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję do szybkiego 
sporządzenia precyzyjnego harmonogramu 
działań dotyczących monitorowania 
procesu wdrażania oraz do przedkładania 
corocznego sprawozdania z podstępu prac;

7. wzywa Komisję do szybkiego 
sporządzenia precyzyjnego harmonogramu 
działań dotyczących monitorowania 
procesu wdrażania wspomnianej strategii 
oraz do przedkładania corocznego 
sprawozdania z podstępu prac; jest też 
zdania, że efektywność wytycznych i 
inicjatyw powinna być rokrocznie 
poddawana ocenie przez Komisję, celem 
określenia problemów napotkanych 
podczas monitorowania i zdefiniowania 
dodatkowych celów, aby zapewnić stałą 
aktualizację europejskiej polityki 
przemysłowej;

Or. fr

Poprawka 126
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Finansowanie
7a. domaga się ambitnego finansowania 
polityki przemysłowej i infrastruktury, 
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zwłaszcza infrastruktury badawczej, 
energetycznej, telekomunikacyjnej i 
transportowej (TEN), to jest ogółu dóbr 
publicznych tworzących środowisko 
przedsiębiorstw. W tym kontekście uważa 
za konieczne uruchomienie obligacji 
europejskich – euroobligacji i obligacji na 
finansowanie projektów – celem 
umożliwienia Unii finansowania 
innowacji, infrastruktury i przywracania 
działalności przemysłowej;

Or. fr

Poprawka 127
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca uwagę, że internacjonalizacja 
jest czynnikiem kluczowym dla 
konkurencyjności w biznesie; w związku z 
tym wzywa Komisję do zwiększenia 
wysiłków na rzecz jak najszerszego 
promowania wiedzy pozyskanej przez całe 
spektrum sieci wsparcia dla biznesu, tak 
aby przedsiębiorstwa będące w trakcie 
procesu internacjonalizacji mogły z niej 
skorzystać;

Or. es

Poprawka 128
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. popiera potrzebę rozwinięcia 
środowiska przyjaznego dla biznesu w 
celu wdrożenia zasad inteligentnej 
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regulacji i wzywa do tego, aby w dalszym 
ciągu kładziono nacisk na 
przeprowadzanie testów konkurencyjności 
poprzez badanie skutków europejskich 
inicjatyw ustawodawczych;

Or. en

Poprawka 129
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla kluczowe znaczenie 
swobodnego handlu dla rozwoju
przemysłu europejskiego;

Or. sv

Poprawka 130
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 7b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7b. podkreśla, że ogólnoeuropejskie 
struktury i infrastruktura, które mają na 
celu łączenie źródeł i zasobów, mogłyby 
przyczynić się do zapoczątkowania 
ogólnoeuropejskiego modelu 
przemysłowego, który byłby 
konkurencyjny na globalnym rynku;

Or. en

Poprawka 131
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 8 – wprowadzenie 
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Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że innowacje są siłą 
napędową polityki przemysłowej i że 
wszystkie inicjatywy wspierające 
innowacje powinny:

8. podkreśla, że innowacje są siłą 
napędową polityki przemysłowej, a także 
wzrostu, i że wszystkie inicjatywy 
wspierające innowacje powinny:

Or. fr

Poprawka 132
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 8 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

· opierać się na szerokiej definicji 
innowacji obejmującej m.in. produkty, 
usługi, procesy, organizację, jakość i 
zarządzanie,

· opierać się na szerokiej definicji 
innowacji obejmującej m.in. produkty, 
usługi, procesy, organizację, jakość,
zarządzanie, przekazywanie i ochronę,

Or. fr

Poprawka 133
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 8 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

· opierać się na szerokiej definicji 
innowacji obejmującej m.in. produkty, 
usługi, procesy, organizację, jakość i 
zarządzanie,

· opierać się na szerokiej definicji 
innowacji obejmującej m.in. produkty i 
systemy produkcyjne, usługi, procesy, 
organizację, jakość i zarządzanie,

Or. en

Poprawka 134
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 8 – tiret pierwsze 
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Projekt rezolucji Poprawka

· opierać się na szerokiej definicji 
innowacji obejmującej m.in. produkty, 
usługi, procesy, organizację, jakość i 
zarządzanie,

· opierać się na szerokiej definicji 
innowacji obejmującej m.in. produkty, 
usługi, szkolenia, procesy, organizację, 
jakość i zarządzanie,

Or. fr

Poprawka 135
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 8 – tiret pierwsze a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· uwzględniać politykę wdrożoną w 
państwach trzecich i dostosowywać 
niektóre obszary polityki wewnętrznej UE, 
jak np. obszary ustanawiające ramy 
regulacyjne dla pomocy państwa na 
badania, rozwój i innowacje,

Or. fr

Poprawka 136
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 8 – tiret pierwsze a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· być napędzane przez rynek,

Or. en

Poprawka 137
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 8 – tiret drugie 
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Projekt rezolucji Poprawka

· obejmować cały łańcuch procesów i 
tworzenia wartości oraz

· obejmować w szczególności cały łańcuch 
procesów i tworzenia wartości poprzez
wsparcie dla innowacji aż po etapy 
poprzedzające wprowadzenie produktu do 
obrotu oraz

Or. fr

Poprawka 138
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

· obejmować cały łańcuch procesów i 
tworzenia wartości oraz,

· obejmować przygotowanie projektu, 
produkcję i zestawienie produktów i usług 
w obrębie całego łańcucha procesów i 
tworzenia wartości oraz,

Or. en

Poprawka 139
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 8 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

· być konstruowane nie tylko w oparciu o 
produkt, lecz także przy uwzględnieniu 
potrzeb i wykorzystania z myślą o 
zintegrowanym rozwoju i ukierunkowanej 
produkcji, niosących ze sobą odczuwalne 
korzyści dla konsumentów, 
przedsiębiorstw i całego społeczeństwa,

· być technologicznie neutralne;

Or. en
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Poprawka 140
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Jorgo Chatzimarkakis, 
Jens Rohde, Werner Langen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Aldo Patriciello, 
Jürgen Creutzmann, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Jolanta Emilia 
Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 8 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

· być konstruowane nie tylko w oparciu o 
produkt, lecz także przy uwzględnieniu 
potrzeb i wykorzystania z myślą o 
zintegrowanym rozwoju i ukierunkowanej 
produkcji, niosących ze sobą odczuwalne 
korzyści dla konsumentów, 
przedsiębiorstw i całego społeczeństwa,

· być technologicznie neutralne;

Or. en

Poprawka 141
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

· być konstruowane nie tylko w oparciu o 
produkt, lecz także przy uwzględnieniu 
potrzeb i wykorzystania z myślą o 
zintegrowanym rozwoju i ukierunkowanej 
produkcji, niosących ze sobą odczuwalne 
korzyści dla konsumentów, 
przedsiębiorstw i całego społeczeństwa,

· być konstruowane nie tylko w oparciu o 
produkt, lecz także przy uwzględnieniu 
potrzeb i wykorzystania, jak również 
powiązanych usług, z myślą o 
zintegrowanym rozwoju oraz bardziej 
zrównoważonej i ukierunkowanej 
produkcji, niosących ze sobą odczuwalne 
korzyści dla konsumentów, 
przedsiębiorstw i całego społeczeństwa,

Or. en

Poprawka 142
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 8 – tiret trzecie a (nowe) 
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Projekt rezolucji Poprawka

· przede wszystkim mieć na celu 
stworzenie warunków, które będą 
sprzyjały inwestowaniu firm w badania, 
rozwój i innowacje dzięki opłacalnym 
planom finansowania oraz większej 
współpracy pomiędzy podmiotami w 
obrębie różnych gałęzi przemysłu oraz 
pomiędzy nimi, jak również w obrębie 
łańcuchów wartości, instytutów 
badawczych i uniwersytetów;

Or. en

Poprawka 143
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 8 – tiret pierwsze a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· koncentrować się na roli, jaką produkcja 
odgrywa w fazie innowacji; jeżeli cała 
produkcja przemysłowa zostanie 
przeniesiona do innych części świata, 
produkcja oparta na wiedzy straci swą 
bazę w Europie i również zostanie 
przeniesiona, ponieważ pomysłów, które 
powstają na desce kreślarskiej nie będzie 
można przetestować w praktyce;

Or. da

Poprawka 144
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 – tiret trzecie a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· obejmować inteligentny zestaw środków 
wpływających na podaż i popyt, które 
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mogą różnić się w poszczególnych 
sektorach, w tym na przykład bodźce 
prawne, normy, oznakowanie, 
zamówienia publiczne, obniżanie podatku 
VAT, zachęty podatkowe;

Or. en

Poprawka 145
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 – tiret trzecie b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· pozwalać na otwarte innowacje – a w 
niektórych obszarach polityki nawet 
wymagać otwartych innowacji – które 
stały się najważniejszą siłą napędową 
nowego sposobu myślenia i nowych 
kierunków rozwoju;

Or. en

Poprawka 146
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 – tiret trzecie c (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· przyczyniać się do promowania 
kreatywności i innowacyjności 
pracowników w publicznych i prywatnych 
organizacjach;

Or. en

Poprawka 147
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)



AM\838749PL.doc 69/93 PE452.697v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla potrzebę wyraźniejszego 
odróżniania badań od innowacji, które, 
będąc ściśle powiązane, mają jednak inne 
cele, a zatem inne instrumenty działania i 
metody pracy: badania, prowadzone przez 
przedsiębiorstwa w interesie własnego 
rozwoju, powinny tworzyć nową wiedzę i 
powinny mieć charakter poznawczy, 
niezależny i wiązać się z podejmowaniem 
ryzyka; innowacje natomiast mają za cel 
utworzenie nowych produktów, nowych 
usług i nowych procesów wywierających 
bezpośredni wpływ na rynek, 
społeczeństwo oraz na samo 
przedsiębiorstwo;

Or. it

Poprawka 148
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

8a. uważa, że zwłaszcza wyznaczanie 
wzorców i norm jest czynnikiem 
wspierającym promowanie innowacji i 
zrównoważonej konkurencyjności w 
niektórych sektorach przemysłowych; 
wzywa do wzmocnienia europejskiego 
systemu normalizacyjnego przy użyciu 
środków sprzyjających upraszczaniu, 
przejrzystości, redukcji kosztów i 
zaangażowaniu zainteresowanych 
podmiotów;

Or. en
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Poprawka 149
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla konieczność lepszej 
koordynacji między państwami 
członkowskimi oraz lepszej współpracy 
między przedsiębiorstwami poprzez 
tworzenie klastrów, sieci i centrów 
doskonałości;

Or. fr

Poprawka 150
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że konkurencyjność UE jest 
w znacznym stopniu zależna od 
możliwości w dziedzinie innowacji, 
działalności ośrodków badań i rozwoju 
oraz od powiązań między procesami 
innowacyjnymi i produkcyjnymi;

Or. en

Poprawka 151
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

8b. zwraca się do Komisji o przedstawienie 
strategii promowania systemów 
produktowo-usługowych, ponieważ 
przyczyni się to do osiągnięcia znacznych 
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korzyści dla przedsiębiorstw i środowiska 
oraz zachowania równowagi w dziedzinie 
handlu;

Or. en

Poprawka 152
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. domaga się zdecydowanego zwiększenia 
wydatków na badania w kolejnym okresie 
finansowania po 2013 r. (8.PR) (cel UE –
1% PKB finansów publicznych). Oprócz 
badań i innowacji skupiających się ściśle 
na procesach niezbędne jest prowadzenie 
badań w zakresie międzybranżowych 
technologii podstawowych. Ponadto 
konieczne jest wdrożenie uproszczenia 
procedur;

9. domaga się zdecydowanego zwiększenia 
wydatków na badania w kolejnym okresie 
finansowania po 2013 r. (8.PR) (cel UE:
3% PKB na badania i rozwój, 1% PKB 
finansów publicznych), tak aby przemysł 
europejski pozostawał w czołówce 
technologicznej i był konkurencyjny na 
skalę globalną, skutecznie wykorzystując 
w ten sposób prywatne inwestycje; Oprócz 
badań i innowacji skupiających się ściśle 
na procesach niezbędne jest prowadzenie 
badań w zakresie międzybranżowych 
technologii podstawowych w dziedzinach 
takich jak technologie informacyjno-
komunikacyjne, mobilność, energia, 
biotechnologia i nanotechnologia. 
Ponadto konieczne jest wdrożenie 
uproszczenia procedur;

Or. de

Poprawka 153
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. Domaga się zdecydowanego 
zwiększenia wydatków na badania w 
kolejnym okresie finansowania po 2013 r. 
(8.PR) (cel UE: 1% PKB finansów 

9. Domaga się zdecydowanego 
zwiększenia wydatków na badania w 
kolejnym okresie finansowania po 2013 r. 
(8.PR) (cel UE: 1% PKB finansów 
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publicznych). Oprócz badań i innowacji 
skupiających się ściśle na procesach
niezbędne jest prowadzenie badań w 
zakresie międzybranżowych technologii 
podstawowych. Ponadto konieczne jest 
wdrożenie uproszczenia procedur;

publicznych). Oprócz silnego 
skoncentrowania badań na procesach 
innowacyjnych, zarządzaniu, 
organizowaniu innowacji i angażowaniu 
w nie pracowników, niezbędne jest 
prowadzenie badań w zakresie 
międzybranżowych technologii 
podstawowych. Ponadto konieczne jest 
wdrożenie uproszczenia procedur;

Or. da

Poprawka 154
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. domaga się zdecydowanego zwiększenia 
wydatków na badania w kolejnym okresie 
finansowania po 2013 r. (8.PR) (cel UE –
1% PKB finansów publicznych). Oprócz 
badań i innowacji skupiających się ściśle 
na procesach niezbędne jest prowadzenie 
badań w zakresie międzybranżowych 
technologii podstawowych. Ponadto 
konieczne jest wdrożenie uproszczenia 
procedur;

9. domaga się przede wszystkim
zdecydowanego zwiększenia wydatków na 
badania w kolejnym okresie finansowania 
po 2013 r. (8.PR) (cel UE – 1% PKB 
finansów publicznych). Oprócz badań i 
innowacji skupiających się ściśle na 
procesach niezbędne jest prowadzenie 
badań w zakresie generycznych 
technologii podstawowych. Ponadto 
konieczne jest uproszczenie procedur 
wdrażania ramowych programów 
badawczych;

Or. fr

Poprawka 155
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. domaga się zdecydowanego zwiększenia 
wydatków na badania w kolejnym okresie 
finansowania po 2013 r. (8.PR) (cel UE 1% 

9. domaga się zdecydowanego zwiększenia 
wydatków na badania w kolejnym okresie 
finansowania po 2013 r. (8.PR) (cel UE 1% 
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PKB finansów publicznych). Oprócz badań 
i innowacji skupiających się ściśle na 
procesach niezbędne jest prowadzenie 
badań w zakresie międzybranżowych 
technologii podstawowych. Ponadto 
konieczne jest wdrożenie uproszczenia
procedur;

PKB finansów publicznych). Oprócz badań 
i innowacji skupiających się ściśle na 
procesach niezbędne jest prowadzenie 
badań w zakresie międzybranżowych 
technologii podstawowych. Ponadto 
konieczne jest uproszczenie procedur, a 
zwłaszcza procesu wdrażania, aby 
zmniejszyć problemy z absorpcją;

Or. en

Poprawka 156
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. domaga się zdecydowanego zwiększenia 
wydatków na badania w kolejnym okresie 
finansowania po 2013 r. (8.PR) (cel UE 
1% PKB finansów publicznych). Oprócz 
badań i innowacji skupiających się ściśle 
na procesach niezbędne jest prowadzenie 
badań w zakresie międzybranżowych 
technologii podstawowych. Ponadto 
konieczne jest wdrożenie uproszczenia
procedur;

9. domaga się zdecydowanego zwiększenia 
wydatków na badania w kolejnym okresie 
finansowania po 2013 r. (8.PR), tak aby 
były one wyższe niż obecne 6% unijnych 
środków budżetowych. Oprócz badań i 
innowacji skupiających się ściśle na 
procesach niezbędne jest prowadzenie 
badań w zakresie międzybranżowych 
technologii podstawowych. Ponadto 
konieczne jest uproszczenie procedur;

Or. en

Poprawka 157
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. domaga się zdecydowanego zwiększenia 
wydatków na badania w kolejnym okresie 
finansowania po 2013 r. (8.PR) (cel UE –
1% PKB finansów publicznych). Oprócz 
badań i innowacji skupiających się ściśle 
na procesach niezbędne jest prowadzenie 

9. domaga się zdecydowanego zwiększenia 
wydatków na badania w kolejnym okresie 
finansowania po 2013 r. (8.PR) (cel UE –
1% PKB finansów publicznych). Oprócz 
badań i innowacji skupiających się ściśle 
na procesach niezbędne jest prowadzenie 
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badań w zakresie międzybranżowych 
technologii podstawowych. Ponadto 
konieczne jest wdrożenie uproszczenia 
procedur;

badań w zakresie międzybranżowych 
technologii podstawowych. Ponadto 
konieczne jest wdrożenie uproszczenia 
procedur, zarówno administracyjnych jak i 
dotyczących dostępu do finansowania;

Or. fr

Poprawka 158
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zaznacza, że znaczny wzrost inwestycji 
w badania i rozwój, zarówno w sektorze 
prywatnym jaki i publicznym, jest 
niezbędny do tego, aby przemysł UE 
pozostał liderem w dziedzinie technologii i 
utrzymał światową konkurencyjność w 
obszarach takich jak odnawialne źródła 
energii oraz skuteczność transportu; 
zaznacza, że aby wesprzeć zwiększanie 
prywatnych inwestycji w badania i rozwój, 
konieczne są obecność funkcjonujących 
rynków dla innowacyjnych produktów 
oraz stabilne warunki inwestowania; 
zwiększenie finansowania publicznego 
badań i rozwoju jest niezbędne do tego, 
aby zwiększyć inwestycje prywatne oraz 
zachęcić do współpracy; uproszczenie 
procedur finansowania publicznego, 
zwłaszcza w zakresie unijnych programów 
ramowych, jest wstępnym warunkiem 
zwiększenia znaczenia przemysłu;

Or. en

Poprawka 159
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. zaznacza, że znaczny wzrost inwestycji 
w badania i rozwój, zarówno w sektorze 
prywatnym jaki i publicznym, jest 
niezbędny do tego, aby przemysł UE 
pozostał liderem w dziedzinie technologii i 
utrzymał światową konkurencyjność w 
obszarach takich jak odnawialne źródła 
energii oraz skuteczność transportu; 
zaznacza, że aby wesprzeć zwiększanie 
prywatnych inwestycji w badania i rozwój, 
konieczne są obecność funkcjonujących 
rynków dla innowacyjnych produktów 
oraz stabilne warunki inwestowania; 
uważa, że zwiększenie finansowania 
publicznego badań i rozwoju jest 
niezbędne do tego, aby zwiększyć 
inwestycje prywatne i zachęcić do 
współpracy, oraz że uproszczenie procedur 
finansowania publicznego, zwłaszcza w 
zakresie unijnych programów ramowych, 
jest wstępnym warunkiem zwiększenia 
znaczenia przemysłu;

Or. en

Poprawka 160
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zaznacza, że znaczny wzrost inwestycji 
w badania i rozwój, zarówno w sektorze 
prywatnym jaki i publicznym, jest 
niezbędny do tego, aby przemysł UE 
pozostał liderem w dziedzinie technologii i 
utrzymał światową konkurencyjność w 
obszarach takich jak odnawialne źródła 
energii oraz skuteczność transportu; 
zaznacza, że aby wesprzeć zwiększanie 
prywatnych inwestycji w badania i rozwój, 
konieczne są obecność funkcjonujących 
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rynków dla innowacyjnych produktów 
oraz stabilne warunki inwestowania; 
uważa, że zwiększenie finansowania 
publicznego badań i rozwoju jest 
niezbędne do tego, aby zwiększyć 
inwestycje prywatne oraz zachęcić do 
współpracy, oraz że uproszczenie procedur 
finansowania publicznego, zwłaszcza w 
zakresie unijnych programów ramowych, 
jest wstępnym warunkiem zwiększenia 
znaczenia przemysłu;

Or. en

Poprawka 161
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zaznacza, że znaczny wzrost inwestycji 
w badania i rozwój, zarówno w sektorze 
prywatnym jaki i publicznym, jest 
niezbędny do tego, aby przemysł UE 
pozostał liderem w dziedzinie technologii i 
utrzymał światową konkurencyjność w 
obszarach takich jak odnawialne źródła 
energii oraz skuteczność transportu; 
zaznacza, że aby wesprzeć zwiększanie 
prywatnych inwestycji w badania i rozwój, 
konieczne są obecność funkcjonujących 
rynków dla innowacyjnych produktów 
oraz stabilne warunki inwestowania; 
uważa, że zwiększenie finansowania 
publicznego badań i rozwoju jest 
niezbędne do tego, aby zwiększyć 
inwestycje prywatne oraz zachęcić do 
współpracy, oraz że uproszczenie procedur 
finansowania publicznego, zwłaszcza w 
zakresie unijnych programów ramowych, 
jest wstępnym warunkiem zwiększenia 
znaczenia przemysłu;

Or. en
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Poprawka 162
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9a. jest zdania, że wspólne inicjatywy 
technologiczne (jak np. CleanSky) 
stanowią bardzo użyteczne narzędzie 
skupiania środków państw członkowskich, 
Unii i sektora prywatnego wokół 
innowacyjnych projektów, które wywołują 
silny efekt domina; domaga się 
zapewnienia finansowania istniejących 
projektów w celu doprowadzenia ich do 
końca i uważa za konieczne opracowanie 
nowych projektów w obiecujących 
branżach (biotechnologia, 
nanotechnologia, przemysł kosmiczny, 
energia odnawialna, nowoczesny 
transport, nowe materiały itp.);

Or. fr

Poprawka 163
Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uważa jednak, że aby Europa mogła 
osiągnąć poziom inwestowania, który jest 
konieczny do tego, aby innowacja stała się 
siłą napędową wzrostu gospodarczego, 
sektor prywatny musi zwiększyć 
finansowanie badań i rozwoju; w związku 
z tym wzywa Komisję do analizy barier, 
które przeszkadzają europejskim 
przedsiębiorstwom w osiągnięciu takiego 
poziomu inwestowania, jaki osiągają ich 
międzynarodowe odpowiedniki, np. firmy 
amerykańskie, oraz do przedsięwzięcia 
właściwych środków o charakterze 
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ustawodawczym oraz nieustawodawczym, 
jakie uzna za stosowne;

Or. en

Poprawka 164
Evžen Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla potrzebę ograniczenia 
biurokracji w programach finansowych 
związanych z badaniami i rozwojem na 
szczeblu unijnym, krajowym oraz 
regionalnym w celu zapewnienia 
sprawiedliwego i szybkiego dostępu do 
środków finansowych, co przyspieszy 
procesy innowacyjne;

Or. en

Poprawka 165
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa do systematycznego 
wykorzystywania i rozwijania dostępnych 
kompetencji naukowych i 
technologicznych w państwach 
członkowskich, szczególnie kluczowych 
technologii wspomagających;

Or. de
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Poprawka 166
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 9b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

9b. z zadowoleniem przyjmuje powołanie 
grupy ekspertów wysokiego szczebla celem 
sporządzenia wspólnej strategii 
długoterminowej oraz planu działania, 
aby umożliwić pełne wykorzystanie 
potencjału kluczowych technologii 
wspomagających;

Or. de

Poprawka 167
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę na wydajność 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka (RSFF) jako ważnej formy 
finansowania badań przez EBI, 
przeznaczonej dla MŚP, i zdecydowanie 
zachęca Komisję do udostępnienia 
znacznie wyższych kwot na potrzeby tego 
mechanizmu;

10. zwraca uwagę na wydajność 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka (RSFF) jako ważnej formy 
finansowania badań, rozwoju i innowacji
przez EBI, przeznaczonej dla MŚP, 
zdecydowanie zachęca Komisję do 
udostępnienia znacznie wyższych kwot na 
potrzeby tego mechanizmu oraz do 
dalszego wspierania bezpośrednich 
inwestycji prywatnych oraz 
innowacyjnych mechanizmów 
finansowania, zwłaszcza w przypadku 
małych i nowo powstałych firm;

Or. en
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Poprawka 168
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę na wydajność 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka (RSFF) jako ważnej formy 
finansowania badań przez EBI, 
przeznaczonej dla MŚP, i zdecydowanie 
zachęca Komisję do udostępnienia 
znacznie wyższych kwot na potrzeby tego 
mechanizmu;

10. zwraca uwagę na wydajność 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka (RSFF) jako ważnej formy 
finansowania badań przez EBI, 
przeznaczonej dla MŚP, i zdecydowanie 
zachęca Komisję do udostępnienia 
znacznie wyższych kwot na potrzeby tego 
mechanizmu; podkreśla również znaczenie 
zwiększenia dostępu MŚP do programów 
innowacyjnych poprzez zmniejszenie 
biurokratycznych obciążeń;

Or. en

Poprawka 169
Michael Theurer

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę na wydajność 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka (RSFF) jako ważnej formy 
finansowania badań przez EBI, 
przeznaczonej dla MŚP, i zdecydowanie 
zachęca Komisję do udostępnienia 
znacznie wyższych kwot na potrzeby tego 
mechanizmu;

10. zwraca uwagę na wydajność 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka (RSFF) jako ważnej formy 
finansowania badań przez EBI, 
przeznaczonej dla MŚP, i zdecydowanie 
zachęca Komisję do udostępnienia 
znacznie wyższych kwot na potrzeby tego 
mechanizmu; podkreśla również znaczenie 
zwiększenia dostępu MŚP do programów 
innowacyjnych poprzez zmniejszenie 
biurokratycznych obciążeń;

Or. en
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Poprawka 170
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca uwagę na wydajność 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka (RSFF) jako ważnej formy 
finansowania badań przez EBI, 
przeznaczonej dla MŚP, i zdecydowanie 
zachęca Komisję do udostępnienia 
znacznie wyższych kwot na potrzeby tego 
mechanizmu;

10. zwraca uwagę na wydajność 
mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka (RSFF) jako ważnej formy 
finansowania badań przez EBI i 
zdecydowanie zachęca Komisję do 
udostępnienia znacznie wyższych kwot na 
promowanie przedsięwzięć innowacyjnych 
o wysokim stopniu ryzyka oraz 
przedsięwzięć z udziałem odpowiednich 
MŚP;

Or. de

Poprawka 171
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. domaga się, aby rozważyć wdrożenie 
nowych mechanizmów alternatywnych, 
które pozwoliłyby zaradzić brakowi 
finansowania przedsiębiorstw 
europejskich, zwłaszcza MŚP. 
Mechanizmy te powinny:
· opierać się na podziale ryzyka między 
inwestorów prywatnych i inwestorów 
publicznych, przy wykorzystaniu 
partnerstwa publiczno-prywatnego,
· zapewnić optymalizację efektu dźwigni, 
jaki przynoszą inwestycje publiczne, tak 
aby pociągał on za sobą poważne 
inwestycje prywatne,
· uwzględniać specyficzne potrzeby 
innowacyjnych MŚP, którym brakuje 
własnych środków i aktywów 
umożliwiających finansowanie poprzez 
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zadłużenie,
· wspierać wprowadzanie do obrotu na 
rynku wyników badań europejskich, a 
także transfer technologii do MŚP,
· wspierać działanie Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego.
Podstawą działania mechanizmów 
powinny być następujące narzędzia:
· Europejski Fundusz na rzecz 
Finansowania Innowacji, którego rola 
polegałaby na inwestowaniu środków w 
fazie zalążkowej i fazie rozwoju w ramach 
instrumentu kapitału podwyższonego 
ryzyka,
· Europejski Fundusz Patentowy, 
ułatwiający transfer technologii między 
ośrodkami badawczymi a 
przedsiębiorstwami, zwłaszcza 
innowacyjnymi MŚP,
· pożyczki na bardziej korzystnych 
warunkach niż oferowane na rynku.

Or. fr

Poprawka 172
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uznaje problem UE związany z 
mniejszą liczbą młodych liderów w 
dziedzinie innowacji w sektorach 
intensywnych badań i rozwoju, a 
zwłaszcza w sektorach biotechnologii i 
Internetu; w związku z tym podkreśla 
potrzebę ich rozwoju poprzez 
pokonywanie barier istniejących w 
nowych sektorach oraz ścisłe 
monitorowanie innowacyjnych rynków 
wschodzących i wykorzystywanie 
kombinacji środków politycznych 
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dostosowanej do szczególnych potrzeb 
tych rynków;

Or. en

Poprawka 173
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję do stworzenia 
sprzyjającego otoczenia dla 
przedsiębiorstw w fazie rozruchu (start-
up) i oddzielania od przedsiębiorstwa 
macierzystego (spin-off), poprzez 
specjalne usługi umożliwiające młodym 
przedsiębiorstwom pokonanie 
tradycyjnych barier utrudniających 
podejmowanie nowych produktywnych 
działań (bariery infrastrukturalne, dostęp 
do informacji, koszty usług, zarządzanie 
własnością intelektualną);

Or. it

Poprawka 174
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję do skorzystania z 
nowych możliwości finansowania celem 
umocnienia zdolności innowacyjnych 
MŚP, poprzez stworzenie odnawialnych 
funduszy innowacyjnych ze środków 
EFRR i rozpowszechnianie ich jako 
dobrej praktyki;

Or. de
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Poprawka 175
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 10b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa Komisję do sporządzenia 
wykazu najlepszych praktyk w odniesieniu 
do istniejących i planowanych 
mechanizmów finansowania, działań 
fiskalnych oraz bodźców finansowych 
promujących innowacje, a także wzywa do 
corocznej aktualizacji i oceny 
skuteczności prowadzonych działań;

Or. de

Poprawka 176
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 10b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10b. domaga się wreszcie, aby Unia 
Europejska rozwiązała problem 
rozdrobnienia europejskiego rynku 
kapitału podwyższonego ryzyka, 
przedstawiając propozycję systemu 
wspólnotowego zapewniającego 
utworzenie funduszy paneuropejskich;

Or. fr

Poprawka 177
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 10b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10b. podkreśla to, że inwestowanie w 
badania, rozwój i innowacje mogłoby się 
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odbywać poprzez krajowe zachęty 
podatkowe oraz dostęp do specjalnych 
środków finansowych, np. kapitału 
podwyższonego ryzyka;

Or. en

Poprawka 178
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. domaga się dalszego stymulowania 
technologii w zakresie zrównoważonego 
rozwoju, tak jak zapoczątkowano to w 
planie działań na rzecz technologii dla 
środowiska (ETAP) poprzez powiązanie 
strategii w obszarze polityki badań, 
środowiska naturalnego i gospodarki, i 
wnosi o sporządzenie ambitnego kolejnego 
programu ETAP;

11. domaga się dalszego stymulowania 
technologii w zakresie zrównoważonego 
rozwoju, tak jak zapoczątkowano to w 
planie działań na rzecz technologii dla 
środowiska (ETAP) poprzez powiązanie 
strategii w obszarze polityki badań, 
środowiska naturalnego i gospodarki, i 
wnosi o sporządzenie ambitnego kolejnego 
programu ETAP; podkreśla potrzebę 
zwiększenia finansowania w ramach 
strategicznego planu w dziedzinie 
technologii energetycznych (planu 
EPSTE);

Or. en

Poprawka 179
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. domaga się dalszego stymulowania 
technologii w zakresie zrównoważonego 
rozwoju, tak jak zapoczątkowano to w 
planie działań na rzecz technologii dla 
środowiska (ETAP) poprzez powiązanie 
strategii w obszarze polityki badań, 
środowiska naturalnego i gospodarki, i 

11. domaga się dalszego stymulowania 
technologii w zakresie zrównoważonego 
rozwoju, tak jak zapoczątkowano to w 
planie działań na rzecz technologii dla 
środowiska (ETAP) poprzez powiązanie 
strategii w obszarze polityki badań, 
środowiska naturalnego i gospodarki, i 
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wnosi o sporządzenie ambitnego kolejnego 
programu ETAP;

wnosi o sporządzenie ambitnego kolejnego 
programu ETAP, w ramach którego 
zostaną połączone działania związane z 
badaniami, kształceniem, szkoleniem i 
przemysłem;

Or. en

Poprawka 180
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. domaga się dalszego stymulowania 
technologii w zakresie zrównoważonego 
rozwoju, tak jak zapoczątkowano to w 
planie działań na rzecz technologii dla 
środowiska (ETAP) poprzez powiązanie 
strategii w obszarze polityki badań, 
środowiska naturalnego i gospodarki, i 
wnosi o sporządzenie ambitnego kolejnego 
programu ETAP;

11. domaga się dalszego stymulowania 
technologii w zakresie zrównoważonego 
rozwoju, tak jak zapoczątkowano to w 
planie działań na rzecz technologii dla 
środowiska (ETAP) poprzez powiązanie 
strategii w obszarze polityki badań, 
środowiska naturalnego i gospodarki, i 
wnosi o sporządzenie ambitnego kolejnego 
programu ETAP oraz przydzielenie 
odpowiednich środków finansowych, 
które pozwolą na jego wdrożenie;

Or. en

Poprawka 181
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. sugeruje, aby zastanowić się też nad 
innymi formami finansowania, 
wspierającymi rozwój innowacyjnych 
technologii poprzez zaangażowanie 
różnych podmiotów na wielu szczeblach –
europejskim, krajowym, lokalnym – mając 
jednocześnie na uwadze stosowanie kilku 
narzędzi, takich jak, między innymi, 
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partnerstwo publiczno-prywatne czy 
kapitał podwyższonego ryzyka;

Or. fr

Poprawka 182
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa do szczególnie uważnego 
traktowania wsparcia dla innowacyjności 
w dziedzinie skutecznego i 
zrównoważonego wykorzystywania 
surowców;

Or. nl

Poprawka 183
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Werner Langen, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta 
Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, że zamówienia publiczne, 
na które w UE przypada rocznie 17% PKB, 
są ważnym narzędziem stymulowania 
innowacji; zwraca uwagę, że konkurenci, 
tacy jak Chiny i USA, wyznaczyli sobie 
ambitne cele w zakresie uzyskania 
innowacyjnych i ekologicznych 
produktów, i domaga się przyjęcia 
podobnych celów w UE;

12. przypomina, że zamówienia publiczne, 
na które w UE przypada rocznie 17% PKB, 
mają duże znaczenie dla europejskiego 
jednolitego rynku; wzywa Komisję do 
ulepszenia, tam gdzie to konieczne, 
sprawdzonych unijnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych, aby 
zapewnić przejrzystość, uczciwość, 
niedyskryminację oraz środki zaradcze na 
wysokim poziomie w przyszłości; wzywa
Komisję do poinformowania o 
istniejących możliwościach włączenia 
kryteriów ekologicznych do przetargów 
zgodnie z istniejącymi unijnymi 
przepisami dotyczącymi zamówień 
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publicznych;

Or. en

Poprawka 184
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, że zamówienia publiczne, 
na które w UE przypada rocznie 17% PKB, 
są ważnym narzędziem stymulowania 
innowacji; zwraca uwagę, że konkurenci, 
tacy jak Chiny i USA, wyznaczyli sobie 
ambitne cele w zakresie uzyskania 
innowacyjnych i ekologicznych 
produktów, i domaga się przyjęcia 
podobnych celów w UE;

12. przypomina, że zamówienia publiczne, 
na które w UE przypada rocznie 17% PKB, 
mają duże znaczenie dla europejskiego 
jednolitego rynku; wzywa Komisję do 
ulepszenia, tam gdzie to konieczne, dobrze 
sprawdzonych unijnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych, aby 
zapewnić przejrzystość, uczciwość i 
niedyskryminację; wzywa Komisję do 
poinformowania o istniejących 
możliwościach włączenia kryteriów 
ekologicznych do przetargów zgodnie z 
istniejącymi unijnymi przepisami 
dotyczącymi zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 185
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, że zamówienia publiczne, 
na które w UE przypada rocznie 17% PKB, 
są ważnym narzędziem stymulowania 
innowacji; zwraca uwagę, że konkurenci, 
tacy jak Chiny i USA, wyznaczyli sobie 
ambitne cele w zakresie uzyskania 
innowacyjnych i ekologicznych 
produktów, i domaga się przyjęcia 
podobnych celów w UE;

12. przypomina, że zamówienia publiczne, 
na które w UE przypada rocznie 17% PKB, 
są ważnym narzędziem stymulowania 
innowacji; zwraca uwagę, że konkurenci, 
tacy jak Chiny i USA, wyznaczyli sobie 
ambitne cele w zakresie uzyskania 
innowacyjnych, trwałych i ekologicznych 
produktów, i domaga się przyjęcia 
podobnych celów w UE, zgodnie ze 
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strategią UE 2020. Podkreśla też, że 
zasadnicze znaczenie ma dopilnowanie, 
aby zapewniono wzajemny dostęp do 
rynków zewnętrznych, zwłaszcza do 
zamówień publicznych, aby 
przedsiębiorstwa europejskie mogły 
działać w sprawiedliwych warunkach 
konkurencji międzynarodowej;

Or. fr

Poprawka 186
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, że zamówienia publiczne, 
na które w UE przypada rocznie 17% PKB, 
są ważnym narzędziem stymulowania 
innowacji; zwraca uwagę, że konkurenci, 
tacy jak Chiny i USA, wyznaczyli sobie 
ambitne cele w zakresie uzyskania 
innowacyjnych i ekologicznych 
produktów, i domaga się przyjęcia 
podobnych celów w UE;

12. przypomina, że zamówienia publiczne, 
na które w UE przypada rocznie 17% PKB, 
są ważnym narzędziem stymulowania 
innowacji; wzywa do uproszczenia 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych i zapewnienia przestrzegania 
zasad przejrzystości i dostępu do 
informacji; podkreśla, że podstawową 
kwestią jest zachęcenie sektora 
prywatnego do większego udziału w 
tworzeniu innowacji; zwraca uwagę, że 
konkurenci, tacy jak Chiny i USA, 
wyznaczyli sobie ambitne cele w zakresie 
uzyskania innowacyjnych i ekologicznych 
produktów, i domaga się przyjęcia 
podobnych celów w UE;

Or. fr

Poprawka 187
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 12 
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Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, że zamówienia publiczne, 
na które w UE przypada rocznie 17% PKB, 
są ważnym narzędziem stymulowania 
innowacji; zwraca uwagę, że konkurenci, 
tacy jak Chiny i USA, wyznaczyli sobie 
ambitne cele w zakresie uzyskania 
innowacyjnych i ekologicznych 
produktów, i domaga się przyjęcia 
podobnych celów w UE;

12. przypomina, że zamówienia publiczne, 
na które w UE przypada rocznie 17% PKB, 
są ważnym narzędziem stymulowania 
innowacji; zwraca uwagę, że konkurenci, 
tacy jak Chiny i USA, wyznaczyli sobie 
ambitne cele w zakresie uzyskania 
innowacyjnych i ekologicznych 
produktów, i domaga się przyjęcia 
podobnych celów w UE; przypomina, że 
niektórzy partnerzy nadal nie zapewnili 
naszemu przemysłowi równego, 
wzajemnego dostępu do swoich rynków 
zamówień publicznych, mimo że nasz 
rynek został otwarty dla ich przemysłu;

Or. en

Poprawka 188
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, że zamówienia publiczne, 
na które w UE przypada rocznie 17% PKB, 
są ważnym narzędziem stymulowania 
innowacji; zwraca uwagę, że konkurenci, 
tacy jak Chiny i USA, wyznaczyli sobie 
ambitne cele w zakresie uzyskania 
innowacyjnych i ekologicznych 
produktów, i domaga się przyjęcia 
podobnych celów w UE;

12. przypomina, że zamówienia publiczne, 
na które w UE przypada rocznie 17% PKB, 
są ważnym narzędziem stymulowania 
innowacji; zwraca uwagę, że konkurenci, 
tacy jak Chiny i USA, wyznaczyli sobie 
ambitne cele w zakresie uzyskania 
innowacyjnych i ekologicznych 
produktów, i domaga się przyjęcia 
podobnych celów w UE, także w 
odniesieniu do wsparcia dla 
przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność, innowacyjnych MŚP oraz 
przedsiębiorstw pośrednich niezależnych 
od dużych koncernów;

Or. fr
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Poprawka 189
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, że zamówienia publiczne, 
na które w UE przypada rocznie 17% PKB, 
są ważnym narzędziem stymulowania 
innowacji; zwraca uwagę, że konkurenci, 
tacy jak Chiny i USA, wyznaczyli sobie 
ambitne cele w zakresie uzyskania 
innowacyjnych i ekologicznych 
produktów, i domaga się przyjęcia 
podobnych celów w UE;

12. przypomina, że zamówienia publiczne, 
na które w UE przypada rocznie 17% PKB, 
są ważnym narzędziem stymulowania 
innowacji; zwraca uwagę, że konkurenci, 
tacy jak Chiny i USA, wyznaczyli sobie 
ambitne cele w zakresie uzyskania 
innowacyjnych i ekologicznych 
produktów, i domaga się przyjęcia 
podobnych celów w UE oraz ułatwienia 
MŚP dostępu do zamówień publicznych 
poprzez uwzględnienie klauzuli o 
innowacyjności jako kryterium udzielania 
zamówień;

Or. fr

Poprawka 190
Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, że zamówienia publiczne, 
na które w UE przypada rocznie 17% PKB, 
są ważnym narzędziem stymulowania 
innowacji; zwraca uwagę, że konkurenci, 
tacy jak Chiny i USA, wyznaczyli sobie 
ambitne cele w zakresie uzyskania 
innowacyjnych i ekologicznych 
produktów, i domaga się przyjęcia 
podobnych celów w UE;

12. przypomina, że zamówienia publiczne, 
na które w UE przypada rocznie 17% PKB, 
są ważnym narzędziem stymulowania 
innowacji oraz ukierunkowywania rynków 
na zrównoważone produkty i usługi; 
zwraca uwagę, że konkurenci, tacy jak 
Chiny i USA, wyznaczyli sobie ambitne 
cele w zakresie uzyskania innowacyjnych i 
ekologicznych produktów, i domaga się 
przyjęcia podobnych celów w UE, 
zwłaszcza w sektorach budowlanych, 
sektorze energetycznym i sektorach 
transportu;

Or. en
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Poprawka 191
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. przypomina, że zamówienia publiczne, 
na które w UE przypada rocznie 17% PKB, 
są ważnym narzędziem stymulowania 
innowacji; zwraca uwagę, że konkurenci, 
tacy jak Chiny i USA, wyznaczyli sobie 
ambitne cele w zakresie uzyskania 
innowacyjnych i ekologicznych 
produktów, i domaga się przyjęcia 
podobnych celów w UE;

12. przypomina, że zamówienia publiczne, 
na które w UE przypada rocznie 17% PKB, 
są ważnym narzędziem stymulowania 
innowacji; zwraca uwagę, że konkurenci, 
tacy jak Chiny i USA, wyznaczyli sobie 
ambitne cele w zakresie uzyskania 
zrównoważonych, innowacyjnych i 
ekologicznych produktów, i domaga się 
przyjęcia podobnych celów w UE zgodnie 
ze strategią Europa 2020;

Or. en

Poprawka 192
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że UE powinna aktywnie 
promować opracowywanie formalnych 
norm na szczeblu międzynarodowym, a w 
obszarach, które mają szczególne 
znaczenie dla UE, a są mniej istotne dla 
społeczności międzynarodowej, lub w 
obszarach, których dotyczą szczególne 
cechy regionalne, UE powinna opracować 
odpowiednie normy;

Or. en
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Poprawka 193
Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12a. jest zdania, że zakładanie 
przedsiębiorstw z udziałem finansowania 
publicznego hamuje innowacyjność i 
ogranicza możliwości podejmowania 
prywatnych inicjatyw; ponagla państwa 
członkowskie, aby zagwarantowały, że 
przedsiębiorstwa publiczne istnieją jedynie 
w sektorach, w których jest to faktycznie 
uzasadnione;

Or. es

Poprawka 194
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję do podjęcia 
wzmożonych wysiłków zapobiegających 
transferowi wiedzy z UE na cały świat, 
szczególnie do Chin, gdyż proces ten ma 
charakter jednostronny;

Or. de


