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Poprawka 195
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy) (pomiędzy „Zasoby” a ustępem 13)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że można, a wręcz należy 
przyspieszyć wzrost gospodarczy przez 
zwiększone wykorzystywanie zasobów;

Or. sv

Poprawka 196
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest przekonany, że wyraźna poprawa 
wydajności zasobów w odniesieniu do 
surowców, środków pomocniczych 
i środków produkcji oraz materiałów 
podnosi konkurencyjność przemysłu 
europejskiego w świecie i wzywa Komisję 
do zintensyfikowania działań w zakresie 
wydajności zasobów i priorytetowego 
traktowania tego obszaru. Działania te 
obejmują:

13. jest przekonany, że wyraźna poprawa 
wydajności zasobów w odniesieniu do 
surowców, środków pomocniczych 
i środków produkcji oraz materiałów 
podnosi konkurencyjność przemysłu 
europejskiego w świecie i wzywa Komisję 
do realizacji wytycznych przedstawionych 
w komunikacie w sprawie strategii 
wykorzystywania zasobów
(COM(2005) 670) oraz zintensyfikowania 
działań w zakresie wydajności zasobów 
i priorytetowego traktowania tego obszaru 
w ramach planu działań oraz, w razie 
potrzeby, w ramach dyrektywy w sprawie 
wydajnego wykorzystywania zasobów.
Działania te obejmują:

Or. de

Poprawka 197
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Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest przekonany, że wyraźna poprawa 
wydajności zasobów w odniesieniu do 
surowców, środków pomocniczych 
i środków produkcji oraz materiałów 
podnosi konkurencyjność przemysłu 
europejskiego w świecie i wzywa Komisję 
do zintensyfikowania działań w zakresie 
wydajności zasobów i priorytetowego 
traktowania tego obszaru. Działania te 
obejmują:

13. jest przekonany, że wyraźna poprawa 
wydajności zasobów w odniesieniu do 
surowców, środków pomocniczych 
i środków produkcji oraz materiałów 
podnosi konkurencyjność przemysłu 
europejskiego w świecie i wzywa Komisję 
do zaproponowania ambitnej polityki UE 
w zakresie wydajności zasobów 
i priorytetowego traktowania tego obszaru. 
Działania te obejmują:

Or. en

Poprawka 198
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – tiret -pierwsze (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

. sformułowanie jasnej definicji zasobów 
ujmującej wszystkie ich aspekty,

Or. fr

Poprawka 199
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

· opracowanie precyzyjnych wskaźników 
służących do określenia stopnia wzrostu 
wydajności zasobów oraz dalszy rozwój 
odpowiednich norm,

· opracowanie precyzyjnych wskaźników 
służących do określenia stopnia wzrostu 
wydajności zasobów oraz dalszy rozwój 
odpowiednich norm i wytycznych, 
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tworzenie prototypowych podejść, takich 
jak kontraktowanie zasobów, 
rozpowszechnianie najlepszych 
sprawdzonych rozwiązań i wspieranie 
sieci wydajności zasobów i materiałów, 
w ramach których to podejść właściciele, 
wytwórcy i dystrybutorzy będą 
współpracować z badaczami i twórcami 
innowacji, a także opracowanie 
standardów dotyczących przedstawianych 
przed przedsiębiorstwa sprawozdań 
w sprawie zrównoważonego rozwoju, 
informujących o „bagażu ekologicznym” 
przedsiębiorstw i prowadzących tym 
samym do oszczędności kosztów 
i zwiększania konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz przedstawiających 
w zwięzłej i ujednoliconej formie 
obowiązki sprawozdawcze i możliwości 
(np. EMAS), które to sprawozdania 
powinny mieć w miarę możliwości
charakter obowiązkowy,

Or. en

Poprawka 200
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

· opracowanie precyzyjnych wskaźników 
służących do określenia stopnia wzrostu
wydajności zasobów oraz dalszy rozwój 
odpowiednich norm,

· opracowanie precyzyjnych wskaźników 
służących do monitorowania wydajności 
zasobów oraz, jeżeli jest to konieczne,
dalszy rozwój odpowiednich norm,

Or. es
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Poprawka 201
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

· opracowanie precyzyjnych wskaźników 
służących do określenia stopnia wzrostu 
wydajności zasobów oraz dalszy rozwój 
odpowiednich norm,

· opracowanie precyzyjnych wskaźników 
zgodnych z zasadą „od kołyski do 
kołyski”, służących do określenia stopnia 
wzrostu wydajności zasobów oraz dalszy 
rozwój odpowiednich norm,

Or. en

Poprawka 202

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – tiret pierwsze a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· wyznaczenie celów i określenie 
instrumentów, które zwiększyłyby 
wydajność, trwałość oraz ponowne użycie, 
recykling i przerabianie zasobów UE, 
a także rozwój przemysłowych systemów 
produkcji o obiegu zamkniętym,

Or. en

Poprawka 203
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – tiret pierwsze a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· wspieranie w pierwszej kolejności 
rzeczywistego recyklingu materiałów 
w obiegu zamkniętym, przed 
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downcyklingiem i odzyskiwaniem energii,

Or. en

Poprawka 204

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

· rozpowszechnianie najlepszych 
sprawdzonych rozwiązań i wspieranie sieci 
wydajności zasobów i agencji wydajności 
materiałów,

· rozpowszechnianie najlepszych 
sprawdzonych rozwiązań i wspieranie sieci 
wydajności zasobów, ukierunkowanych 
w szczególności na łańcuchy dostaw
i MŚP, a także wspieranie agencji 
wydajności materiałów,

Or. en

Poprawka 205
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – tiret trzecie a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· wspieranie prac badawczo-rozwojowych 
dotyczących zwiększania możliwości 
recyklingu produktów i ich zawartości 
materiałowej, a także wspieranie prac 
badawczo-rozwojowych dotyczących 
opracowania zamkniętego procesu 
przemysłowego o minimalnych poziomach 
przepływów zmarnowanych materiałów 
i energii,

Or. en

Poprawka 206
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Jorgo Chatzimarkakis, 
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Jürgen Creutzmann, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Lena 
Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

· opracowanie standardów dotyczących 
sprawozdań przedsiębiorstw w sprawie 
zrównoważonego rozwoju, informujących 
o „bagażu ekologicznym” przedsiębiorstw 
i prowadzących tym samym do 
oszczędności kosztów i podnoszenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw, oraz 
przedstawiających w zwięzłej 
i ujednoliconej formie obowiązki 
sprawozdawcze i możliwości (np. EMAS), 
które to sprawozdania powinny mieć 
w znacznym stopniu charakter 
obowiązkowy;

· rozpowszechnianie stosowania 
dobrowolnych systemów ekozarządzania, 
takich jak ISO 14001 lub EMAS;

Or. en

Poprawka 207
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

· opracowanie standardów dotyczących 
sprawozdań przedsiębiorstw w sprawie 
zrównoważonego rozwoju, informujących 
o „bagażu ekologicznym” przedsiębiorstw 
i prowadzących tym samym do 
oszczędności kosztów i podnoszenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw, oraz 
przedstawiających w zwięzłej i 
ujednoliconej formie obowiązki 
sprawozdawcze i możliwości (np. EMAS), 
które to sprawozdania powinny mieć 
w znacznym stopniu charakter 
obowiązkowy;

· rozpowszechnianie stosowania 
dobrowolnych systemów ekozarządzania, 
takich jak ISO 14001 lub EMAS;

Or. en
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Poprawka 208
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

· opracowanie standardów dotyczących 
sprawozdań przedsiębiorstw w sprawie 
zrównoważonego rozwoju, informujących 
o „bagażu ekologicznym” przedsiębiorstw 
i prowadzących tym samym do 
oszczędności kosztów i podnoszenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw, oraz 
przedstawiających w zwięzłej 
i ujednoliconej formie obowiązki 
sprawozdawcze i możliwości (np. EMAS), 
które to sprawozdania powinny mieć 
w znacznym stopniu charakter 
obowiązkowy; 

· opracowanie standardów dotyczących 
sprawozdań przedsiębiorstw w sprawie 
zrównoważonego rozwoju, informujących 
o „bagażu ekologicznym” przedsiębiorstw 
i prowadzących tym samym do 
oszczędności kosztów i podnoszenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw, oraz 
przedstawiających w zwięzłej 
i ujednoliconej formie obowiązki 
sprawozdawcze i możliwości (np. EMAS), 
które to sprawozdania powinny mieć 
w znacznym stopniu charakter 
obowiązkowy, zawsze z uwzględnieniem 
przede wszystkim zdolności MŚP;

Or. de

Poprawka 209
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

· opracowanie standardów dotyczących 
sprawozdań przedsiębiorstw w sprawie 
zrównoważonego rozwoju, informujących 
o „bagażu ekologicznym” przedsiębiorstw 
i prowadzących tym samym do 
oszczędności kosztów i podnoszenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw, oraz 
przedstawiających w zwięzłej 
i ujednoliconej formie obowiązki 
sprawozdawcze i możliwości (np. EMAS), 
które to sprawozdania powinny mieć 
w znacznym stopniu charakter 

· opracowanie przyjaznych dla MŚP
standardów dotyczących sprawozdań 
przedsiębiorstw w sprawie 
zrównoważonego rozwoju, informujących 
o „bagażu ekologicznym” przedsiębiorstw 
i prowadzących tym samym do 
oszczędności kosztów i podnoszenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw, oraz 
przedstawiających w zwięzłej 
i ujednoliconej formie obowiązki 
sprawozdawcze i możliwości (np. EMAS), 
które to sprawozdania powinny mieć 
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obowiązkowy; w znacznym stopniu charakter 
obowiązkowy; 

Or. de

Poprawka 210
Michael Theurer

Projekt rezolucji
Ustęp 13 – tiret czwarte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· uwzględnienie i zachowanie zgodności 
z krajowymi inicjatywami w zakresie 
surowców,

Or. en

Poprawka 211
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że dostępność surowców ma 
zasadnicze znaczenie dla potencjału 
rozwoju przemysłu europejskiego. 
W związku z tym wzywa się Komisję do 
przedłożenia jeszcze w 2010 r. szeroko 
zakrojonej strategii w zakresie surowców. 
Strategia ta powinna obejmować m.in.:

14. podkreśla, że dostępność surowców ma 
zasadnicze znaczenie dla potencjału 
rozwoju przemysłu europejskiego 
i ostrzega, że bez niektórych kluczowych 
surowców przyszły rozwój okaże się 
niemożliwy w najbardziej strategicznych 
sektorach w Europie (sektorze energii 
jądrowej, kosmonautyce, lotnictwie, 
medycynie, sektorze technologii 
informacyjnej, sektorze nowych 
materiałów, zbrojeniowym itp.).
W związku z tym wzywa się Komisję do 
przedłożenia jeszcze w 2010 r. wspólnej
strategii, mającej na celu obronę 
interesów UE w odniesieniu do 
bezpieczeństwa dostaw surowców 
w szerszym kontekście umów handlowych 
(umów o wolnym handlu, umów 
o partnerstwie gospodarczym itp.). Uważa, 
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że strategia ta powinna przyczynić się do 
zniesienia ograniczeń nakładanych na 
wywóz przez niektóre państwa 
członkowskie oraz zapewnić pokrywające 
zapotrzebowanie dostawy surowców 
w oparciu o sprawiedliwe umowy 
handlowe i strategiczne partnerstwa. 
Stwierdza, że przedmiotowa strategia 
powinna obejmować działania 
wymierzone w nasilające się zjawisko 
dominacji rynkowej oligopoli w zakresie 
wydobycia surowców i handlu nimi. 
Wzywa również, aby w ramach tej 
wspólnej strategii Komisja wspierała 
ustanawianie narodowych zapasów 
strategicznych zasobów mineralnych, 
tworzenie partnerstw o znaczeniu 
priorytetowym między państwami 
członkowskimi i głównymi producentami 
strategicznych surowców, takimi jak 
Chiny, Rosja, Kazachstan, Brazylia, 
Republika Południowej Afryki, Kanada, 
Australia i Stany Zjednoczone. Wzywa 
Komisję także do sporządzenia ogólnej 
strategii obejmującej następujące 
działania:

Or. fr

Poprawka 212
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że dostępność surowców ma 
zasadnicze znaczenie dla potencjału 
rozwoju przemysłu europejskiego. 
W związku z tym wzywa się Komisję do 
przedłożenia jeszcze w 2010 r. szeroko 
zakrojonej strategii w zakresie surowców. 
Strategia ta powinna obejmować m.in.:

14. podkreśla, że dostępność surowców ma 
zasadnicze znaczenie dla potencjału 
rozwoju przemysłu europejskiego. 
W związku z tym wzywa się Komisję do 
przedłożenia jeszcze w 2010 r. szeroko 
zakrojonej strategii w zakresie surowców. 
Strategia ta nie powinna ograniczać się 
jedynie do „kluczowych surowców”, jak 
określiła to Komisja, i powinna 
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obejmować m.in.:

Or. en

Poprawka 213

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że dostępność surowców ma 
zasadnicze znaczenie dla potencjału 
rozwoju przemysłu europejskiego. 
W związku z tym wzywa się Komisję do 
przedłożenia jeszcze w 2010 r. szeroko 
zakrojonej strategii w zakresie surowców. 
Strategia ta powinna obejmować m.in.:

14. podkreśla, że dostępność surowców, 
w szczególności surowców o znaczeniu 
strategicznym i ziemi rzadkich, ma 
zasadnicze znaczenie dla potencjału 
rozwoju przemysłu europejskiego. 
W związku z tym wzywa się Komisję do 
przedłożenia jeszcze w 2010 r. ambitnej 
i szeroko zakrojonej strategii w zakresie 
surowców. Strategia ta powinna 
obejmować m.in.:

Or. en

Poprawka 214
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że dostępność surowców ma 
zasadnicze znaczenie dla potencjału 
rozwoju przemysłu europejskiego. 
W związku z tym wzywa się Komisję do 
przedłożenia jeszcze w 2010 r. szeroko 
zakrojonej strategii w zakresie surowców. 
Strategia ta powinna obejmować m.in.:

14. podkreśla, że długoterminowa i pewna 
dostępność surowców ma zasadnicze 
znaczenie dla potencjału rozwoju 
przemysłu europejskiego. W związku 
z tym wzywa się Komisję do przedłożenia 
jeszcze do marca 2011 r. szeroko 
zakrojonej strategii w zakresie surowców. 
Strategia ta powinna obejmować m.in.:

Or. de
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Poprawka 215
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że dostępność surowców ma 
zasadnicze znaczenie dla potencjału 
rozwoju przemysłu europejskiego. 
W związku z tym wzywa się Komisję do 
przedłożenia jeszcze w 2010 r. szeroko 
zakrojonej strategii w zakresie surowców. 
Strategia ta powinna obejmować m.in.:

14. podkreśla, że dostępność surowców ma 
zasadnicze znaczenie dla potencjału 
rozwoju przemysłu europejskiego. 
W związku z tym wzywa się Komisję do 
przedłożenia jeszcze w pierwszej połowie 
2011 r. szeroko zakrojonej strategii 
w zakresie surowców. Strategia ta powinna 
obejmować m.in.:

Or. de

Poprawka 216
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że dostępność surowców ma 
zasadnicze znaczenie dla potencjału 
rozwoju przemysłu europejskiego. 
W związku z tym wzywa się Komisję do 
przedłożenia jeszcze w 2010 r. szeroko 
zakrojonej strategii w zakresie surowców. 
Strategia ta powinna obejmować m.in.:

14. podkreśla, że dostępność surowców po 
korzystnej cenie ma zasadnicze znaczenie 
dla potencjału rozwoju przemysłu 
europejskiego. W związku z tym wzywa 
się Komisję do przedłożenia jeszcze 
w 2010 r. szeroko zakrojonej strategii 
w zakresie surowców. Strategia ta powinna 
obejmować m.in.:

Or. sv

Poprawka 217
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret -pierwsze (nowe) 
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Projekt rezolucji Poprawka

· regularne oceny skutków w odniesieniu 
do oczekiwanego zapotrzebowania na 
surowce i ziemie rzadkie (w tym braków 
w zakresie potencjału, wzrostu cen itp.) 
oraz krytyczności i zagrożeń dotyczących 
ich dostaw, a także konsekwencji dla 
gospodarki UE ogólnie, a szczególnie dla 
przedsiębiorstw; wykaz uwzględnianych 
surowców i ziem rzadkich powinien być 
regularnie aktualizowany,

Or. en

Poprawka 218
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret -pierwsze a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· monitorowanie prognoz dotyczących 
produkcji w państwach trzecich 
i warunków operacyjnych światowych 
rynków surowców,

Or. en

Poprawka 219
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

· zwiększenie odzysku surowców wtórnych 
w oparciu o ambitne przepisy dotyczące 
recyklingu, odpowiednie finansowanie 
badań i wstrzymanie eksportu odpadów 
zawierających surowce wtórne,

· zwiększenie odzysku surowców wtórnych 
w oparciu o ambitne przepisy dotyczące 
recyklingu, właściwe i szybkie wdrożenie 
ramowej dyrektywy w sprawie odpadów 
i założeń z zakresu możliwości recyklingu 
produktów, a także propagowanie 
recyklingu i ponownego użycia we 
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wszystkich aktach prawodawczych UE 
oraz odpowiednie finansowanie badań,

Or. en

Poprawka 220
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

· zwiększenie odzysku surowców wtórnych 
w oparciu o ambitne przepisy dotyczące 
recyklingu, odpowiednie finansowanie 
badań i wstrzymanie eksportu odpadów 
zawierających surowce wtórne,

· zwiększenie odzysku surowców wtórnych 
w oparciu o ambitne przepisy dotyczące 
recyklingu i odzysku odpadów, 
odpowiednie finansowanie badań, przez 
stosowanie istniejących przepisów 
zakazujących nieuczciwego eksportu 
odpadów zawierających surowce wtórne, 
a także przez wykorzystywanie surowców 
wtórnych uzyskiwanych z recyklingu, 
zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie 
odpadów,

Or. fr

Poprawka 221
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

· zwiększenie odzysku surowców wtórnych 
w oparciu o ambitne przepisy dotyczące
recyklingu, odpowiednie finansowanie 
badań i wstrzymanie eksportu odpadów 
zawierających surowce wtórne,

· zwiększenie odzysku surowców wtórnych 
w oparciu o spójne stosowanie 
istniejących przepisów dotyczących
recyklingu i odpadów, spełniające 
w o wiele większym stopniu normy 
recyklingu, odpowiednie finansowanie 
badań i wstrzymanie eksportu odpadów 
zawierających surowce wtórne,

Or. de
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Poprawka 222
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

· zwiększenie odzysku surowców wtórnych 
w oparciu o ambitne przepisy dotyczące 
recyklingu, odpowiednie finansowanie 
badań i wstrzymanie eksportu odpadów 
zawierających surowce wtórne,

· zwiększenie odzysku surowców wtórnych 
w oparciu o ambitne przepisy dotyczące 
recyklingu, odpowiednie finansowanie 
badań i rozpowszechnianie w całej UE 
recyklingu i ponownego użycia 
materiałów, które obecnie są uważane za 
odpady,

Or. en

Poprawka 223
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

· zwiększenie odzysku surowców wtórnych 
w oparciu o ambitne przepisy dotyczące 
recyklingu, odpowiednie finansowanie 
badań i wstrzymanie eksportu odpadów 
zawierających surowce wtórne,

· zwiększenie odzysku surowców wtórnych 
w oparciu o ambitne, a zarazem 
realistyczne przepisy dotyczące 
recyklingu, odpowiednie finansowanie 
badań, a także przez przyjęcie 
rygorystycznych przepisów dotyczących 
eksportu odpadów zawierających surowce 
wtórne, jeżeli nie jest możliwe 
zagwarantowanie odpowiedniego ich 
przetworzenia,

Or. es

Poprawka 224
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret pierwsze 
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Projekt rezolucji Poprawka

· zwiększenie odzysku surowców wtórnych 
w oparciu o ambitne przepisy dotyczące 
recyklingu, odpowiednie finansowanie 
badań i wstrzymanie eksportu odpadów 
zawierających surowce wtórne,

· zwiększenie odzysku i ponownego użycia 
surowców wtórnych w oparciu o ambitne 
przepisy dotyczące recyklingu, 
odpowiednie finansowanie badań 
i wstrzymanie eksportu i składowania 
odpadów zawierających surowce wtórne,

Or. el

Poprawka 225
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Paul Rübig, Jens Rohde, 
Werner Langen, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Aldo Patriciello, Jolanta 
Emilia Hibner

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

· zwiększenie odzysku surowców wtórnych 
w oparciu o ambitne przepisy dotyczące 
recyklingu, odpowiednie finansowanie 
badań i wstrzymanie eksportu odpadów 
zawierających surowce wtórne,

· zwiększenie odzysku surowców wtórnych 
poprzez rygorystyczne wdrożenie 
istniejących ambitnych przepisów
dotyczących recyklingu, odpowiednie 
finansowanie badań i wstrzymanie 
eksportu odpadów zawierających surowce 
wtórne,

Or. en

Poprawka 226
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

· zwiększenie odzysku surowców wtórnych 
w oparciu o ambitne przepisy dotyczące 
recyklingu, odpowiednie finansowanie 
badań i wstrzymanie eksportu odpadów 
zawierających surowce wtórne,

· zwiększenie odzysku surowców wtórnych 
w oparciu o ambitne przepisy dotyczące 
recyklingu, odpowiednie finansowanie 
badań i wstrzymanie eksportu odpadów, 
które mogą być źródłem surowców 
wtórnych,
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Or. en

Poprawka 227
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

· zwiększenie odzysku surowców wtórnych 
w oparciu o ambitne przepisy dotyczące 
recyklingu, odpowiednie finansowanie 
badań i wstrzymanie eksportu odpadów 
zawierających surowce wtórne,

· zwiększenie odzysku surowców wtórnych 
w oparciu o ambitne plany i zachęty 
dotyczące recyklingu, odpowiednie 
finansowanie badań i wstrzymanie 
eksportu odpadów zawierających surowce 
wtórne,

Or. de

Poprawka 228
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret pierwsze a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· regularne oceny skutków w odniesieniu 
do oczekiwanego zapotrzebowania na 
surowce i ziemie rzadkie (w tym braków 
w zakresie potencjału, wzrostu cen itp.) 
oraz krytyczności i zagrożeń dotyczących 
ich dostaw, a także konsekwencji dla 
gospodarki UE ogólnie, a szczególnie dla 
przedsiębiorstw; wykaz uwzględnianych 
surowców i ziem rzadkich powinien być 
regularnie aktualizowany,

Or. en

Poprawka 229
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret pierwsze a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

· ograniczenie w jak największym 
możliwym stopniu dopuszczanym przez 
prawo wywozu surowców wtórnych 
i odpadów zawierających przydatne 
surowce, a tym samym zwiększenie 
efektywności energetycznej i zmniejszenie 
śladu węglowego Europy, i zwrócenie się 
do Komisji o rozważenie dalszego 
stosowania koncepcji odpowiedzialności 
wytwórcy w celu wspierania realizacji tego 
celu,

Or. en

Poprawka 230
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret pierwsze b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· monitorowanie prognoz dotyczących 
produkcji w państwach trzecich 
i warunków operacyjnych światowych 
rynków surowców,

Or. en

Poprawka 231
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

· intensyfikację badań nad substytutami dla 
rzadko występujących surowców,

· intensyfikację badań nad substytutami dla 
rzadko występujących surowców, 
wyznaczenie zasobów definiowanych jako 
„rzadko występujące surowce” oraz 
opracowanie strategii dotyczącej 
dostarczania takich surowców,
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Or. fr

Poprawka 232
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

· optymalne wykorzystanie surowców 
występujących w UE, co wymaga 
m.in. szybkiego wprowadzenia 
europejskiego systemu informacji 
geograficznej z wykazem surowców w UE,

· optymalne wykorzystanie surowców 
występujących w UE, co wymaga 
m.in. przeprowadzania w państwach 
członkowskich lepszej jakości badań 
geologicznych dotyczących minerałów, 
które mogą być wydobywane, oraz lepszej 
jakości badań dotyczących dostępnych 
odnawialnych i nadających się do 
recyklingu zasobów naturalnych,

Or. en

Poprawka 233
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

· optymalne wykorzystanie surowców 
występujących w UE, co wymaga 
m.in. szybkiego wprowadzenia 
europejskiego systemu informacji 
geograficznej z wykazem surowców w UE,

· optymalne wykorzystanie surowców 
występujących w UE, co wymaga 
m.in. szybkiego wprowadzenia 
europejskiego systemu informacji 
geograficznej oraz wspólnej bazy danych 
z wykazem surowców w UE,

Or. fr
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Poprawka 234
Herbert Reul, Jan Březina, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Jens Rohde, 
Paul Rübig, Amalia Sartori, Daniel Caspary, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, 
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

· optymalne wykorzystanie surowców 
występujących w UE, co wymaga 
m.in. szybkiego wprowadzenia 
europejskiego systemu informacji 
geograficznej z wykazem surowców w UE,

· optymalne wykorzystanie i większy 
dostęp do surowców występujących w UE, 
co wymaga m.in. szybkiego wprowadzenia 
europejskiego systemu informacji 
geograficznej z wykazem surowców w UE,

Or. en

Poprawka 235
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

· optymalne wykorzystanie surowców 
występujących w UE, co wymaga 
m.in. szybkiego wprowadzenia 
europejskiego systemu informacji 
geograficznej z wykazem surowców w UE,

· optymalne wykorzystanie i większy 
dostęp do surowców występujących w UE, 
co wymaga m.in. szybkiego wprowadzenia 
europejskiego systemu informacji 
geograficznej z wykazem surowców w UE,

Or. en

Poprawka 236
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

- zapewnienie pokrywających 
zapotrzebowanie dostaw surowców 
w oparciu o sprawiedliwe umowy 
handlowe i strategiczne partnerstwa,

skreślone
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Or. fr

Poprawka 237
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

· zapewnienie pokrywających 
zapotrzebowanie dostaw surowców 
w oparciu o sprawiedliwe umowy 
handlowe i strategiczne partnerstwa,

· zapewnienie nieograniczonego dostępu 
do surowców i metali ziem rzadkich 
w oparciu o sprawiedliwe umowy 
handlowe i strategiczne partnerstwa, 
obejmujące tych partnerów, z którymi
Komisja podpisała umowę o wolnym 
handlu lub prowadzi negocjacje w sprawie 
umowy o wolnym handlu; takie umowy 
zawsze powinny obejmować zakaz wywozu 
surowców i ziem rzadkich,

Or. en

Poprawka 238
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

· zapewnienie pokrywających 
zapotrzebowanie dostaw surowców 
w oparciu o sprawiedliwe umowy 
handlowe i strategiczne partnerstwa,

· zapewnienie nieograniczonego dostępu 
do surowców i metali ziem rzadkich 
w oparciu o sprawiedliwe umowy 
handlowe i strategiczne partnerstwa, 
obejmujące tych partnerów, z którymi
Komisja podpisała umowę o wolnym 
handlu lub prowadzi negocjacje w sprawie 
umowy o wolnym handlu; takie umowy 
zawsze powinny obejmować zakaz wywozu 
surowców i ziem rzadkich,

Or. en
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Poprawka 239
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

· zapewnienie pokrywających 
zapotrzebowanie dostaw surowców 
w oparciu o sprawiedliwe umowy 
handlowe i strategiczne partnerstwa,

· zwalczanie ograniczeń dotyczących 
wywozu surowców, takich jak cła 
wywozowe, zapewnienie pokrywających 
zapotrzebowanie dostaw surowców 
w oparciu o swobodne i sprawiedliwe 
umowy handlowe i strategiczne 
partnerstwa, a także propagowanie 
systemu wolnego handlu surowcami na 
szczeblu WTO,

Or. en

Poprawka 240
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

· zapewnienie pokrywających 
zapotrzebowanie dostaw surowców 
w oparciu o sprawiedliwe umowy 
handlowe i strategiczne partnerstwa,

· zapewnienie pokrywających 
zapotrzebowanie dostaw surowców 
w oparciu o sprawiedliwe umowy 
handlowe i strategiczne partnerstwa oraz 
zawarcie nowych umów o partnerstwie 
z państwami trzecimi w celu uzyskania 
nieprzerwanych dostaw,

Or. fr

Poprawka 241
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret czwarte 
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Projekt rezolucji Poprawka

· zapewnienie pokrywających 
zapotrzebowanie dostaw surowców 
w oparciu o sprawiedliwe umowy 
handlowe i strategiczne partnerstwa,

· zapewnienie pokrywających 
zapotrzebowanie dostaw surowców 
w oparciu o sprawiedliwe umowy 
handlowe, strategiczne partnerstwa oraz 
zawarcie umów o partnerstwie 
gospodarczym z krajami rozwijającymi 
się,

Or. da

Poprawka 242
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

· zapewnienie pokrywających 
zapotrzebowanie dostaw surowców 
w oparciu o sprawiedliwe umowy 
handlowe i strategiczne partnerstwa,

· zapewnienie pokrywających 
zapotrzebowanie dostaw surowców 
w oparciu o umowy handlowe 
i strategiczne partnerstwa, które są 
sprawiedliwe i przejrzyste,

Or. en

Poprawka 243
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

· zapewnienie pokrywających 
zapotrzebowanie dostaw surowców 
w oparciu o sprawiedliwe umowy 
handlowe i strategiczne partnerstwa,

· zapewnienie pokrywających 
zapotrzebowanie i niedrogich dostaw 
surowców w oparciu o sprawiedliwe 
umowy handlowe i strategiczne 
partnerstwa,

Or. en
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Poprawka 244
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

· zapewnienie pokrywających 
zapotrzebowanie dostaw surowców 
w oparciu o sprawiedliwe umowy 
handlowe i strategiczne partnerstwa,

· zapewnienie pokrywających 
zapotrzebowanie dostaw surowców 
w oparciu o korzystne umowy handlowe 
i strategiczne partnerstwa,

Or. de

Poprawka 245
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret czwarte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· zwiększanie poziomu wymiany z takimi 
partnerami, jak Japonia i Stany 
Zjednoczone, w zakresie dostępu do 
surowców poprzez prowadzenie 
wzajemnych dialogów, a także 
z największymi państwami 
wytwarzającymi surowce, takimi jak 
Chiny i Rosja,

Or. en

Poprawka 246
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret czwarte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· zwiększanie poziomu wymiany z takimi 
partnerami, jak Japonia i Stany 
Zjednoczone, w zakresie dostępu do 
surowców poprzez prowadzenie 
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wzajemnych dialogów, a także 
z największymi państwami 
wytwarzającymi surowce, takimi jak 
Chiny i Rosja,

Or. en

Poprawka 247
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret czwarte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· w uzasadnionych przypadkach, działania 
mające na celu rozwiązanie w ramach 
struktur WTO sporów dotyczących 
surowców o strategicznym znaczeniu dla 
przemysłu europejskiego, 

Or. fr

Poprawka 248
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret czwarte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· prowadzenie regularnego i bardziej 
ofensywnego dialogu dotyczącego 
surowców i ziem rzadkich z państwami 
afrykańskimi,

Or. en

Poprawka 249
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret czwarte b (nowe) 
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Projekt rezolucji Poprawka

· rozpoczęcie konsultacji z państwami 
trzecimi, które prowadzą politykę 
zakłócającą międzynarodowe rynki 
surowców, aby ukrócić stosowanie 
dyskryminacyjnych strategii politycznych 
mających negatywny wpływ na 
gospodarkę rynkową,

Or. fr

Poprawka 250
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret czwarte b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· prowadzenie regularnego i bardziej 
ofensywnego dialogu dotyczącego 
surowców i ziem rzadkich z państwami 
afrykańskimi,

Or. en

Poprawka 251
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret czwarte b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· prowadzenie regularnego dialogu 
dotyczącego surowców i ziem rzadkich 
z państwami afrykańskimi,

Or. en
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Poprawka 252
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret czwarte c (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· zwiększenie dostępu do surowców 
odnawialnych przeznaczonych do 
stosowania w przemyśle oraz 
wyeliminowanie dyskryminacyjnych 
przepisów prawa europejskiego, 
uniemożliwiających stosowanie takich 
surowców na szerszą skalę, 

Or. fr

Poprawka 253
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret piąte 

Projekt rezolucji Poprawka

· działania wymierzone w nasilające się 
zjawisko dominacji rynkowej oligopoli 
w zakresie wydobycia surowców i handlu 
nimi;

skreślone

Or. fr

Poprawka 254
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret piąte 

Projekt rezolucji Poprawka

· działania wymierzone w nasilające się 
zjawisko dominacji rynkowej oligopoli 
w zakresie wydobycia surowców i handlu 
nimi;

· działania wymierzone w ograniczenie 
nasilających się zjawisk dominacji 
rynkowej narodowych oligopoli 
i monopoli oraz ponadnarodowych 
korporacji w zakresie wydobycia 
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surowców kopalnych i energetycznych,
wytwarzania półfabrykatów i handlu nimi;

Or. pl

Poprawka 255
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret piąte 

Projekt rezolucji Poprawka

· działania wymierzone w nasilające się 
zjawisko dominacji rynkowej oligopoli 
w zakresie wydobycia surowców i handlu 
nimi;

· działania wymierzone w nasilające się 
zjawisko dominacji rynkowej oligopoli 
w zakresie wydobycia surowców i handlu 
nimi, w szczególności w odniesieniu do 
surowców kopalnych i metali ziem 
rzadkich;

Or. de

Poprawka 256
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret piąte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· regularne oceny skutków w odniesieniu 
do oczekiwanego zapotrzebowania na 
surowce i ziemie rzadkie (w tym braków 
w zakresie potencjału, wzrostu cen itp.) 
oraz krytyczności i zagrożeń dotyczących 
ich dostaw, a także konsekwencji dla 
gospodarki UE ogólnie, a szczególnie dla 
przedsiębiorstw; wykaz uwzględnianych 
surowców i ziem rzadkich powinien być 
regularnie aktualizowany,

Or. en
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Poprawka 257
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret piąte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· zwracanie uwagi na wykorzystanie 
biomasy nie tylko jako odnawialnego 
źródła energii, lecz także jako surowca dla 
przemysłu, przy jednoczesnym wspieraniu 
spełniania kryteriów zrównoważonego 
rozwoju i unikaniu przyjmowania 
środków zakłócających rynek,

Or. en

Poprawka 258
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret piąte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· plan awaryjny na wypadek nagłego 
przerwania dostaw niezbędnych surowców 
z różnych przyczyn;

Or. de

Poprawka 259
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret piąte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· wspierania małych i średnich 
przedsiębiorstw opartych na lokalnych 
surowcach, w tym surowcach rolnych 
i leśnych;

Or. pl
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Poprawka 260
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – tiret piąte b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· monitorowanie prognoz dotyczących 
produkcji w państwach trzecich 
i warunków operacyjnych światowych 
rynków surowców,

Or. en

Poprawka 261

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

14a. jest zdania, że polityka przemysłowa 
wymaga przede wszystkim ponownego 
zrównoważenia działań w zakresie energii 
na rzecz stworzenia polityki kierowanej 
popytem, poprawienia sytuacji 
konsumentów i zlikwidowania zależności 
wzrostu gospodarczego od wykorzystania 
energii; w szczególności sektory 
transportu i budownictwa muszą 
funkcjonować zgodnie z aktywną polityką 
dotyczącą efektywności energetycznej 
i prowadzić dywersyfikację na rzecz 
zrównoważonych, niezanieczyszczających 
i bezpiecznych źródeł energii; polityka 
przemysłowa powinna umożliwiać 
tworzenie takich warunków rynkowych, 
które zachęcają do dokonywania 
inwestycji na rzecz większego 
oszczędzania energii i większej 
efektywności energetycznej w celu 
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wykorzystywania szerokiej gamy 
odnawialnych źródeł energii oraz 
najważniejszych technologii z zakresu 
mobilności magazynowania energii 
(zwłaszcza transportu publicznego);

Or. en

Poprawka 262
Herbert Reul, Daniel Caspary, Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta 
Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Jan Březina, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii 
i bezpieczeństwo dostaw, umożliwi 
produkcję bez emisji szkodliwych dla 
klimatu zanieczyszczeń oraz zapobiegnie 
przenoszeniu produkcji wysokoemisyjnej 
do krajów trzecich. Wewnętrzny rynek 
energii jest pozycją aktywów mającą 
zagwarantować przestawienie na 
niskoemisyjną produkcję i niskoemisyjne 
dostawy i dlatego należy odnowić, 
rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

15. jest przekonany, że w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
inwestycji przemysł potrzebuje 
długoterminowej polityki energetycznej, 
która zagwarantuje bezpieczeństwo 
dostaw, a także konkurencyjne ceny 
energii w odniesieniu do państw trzecich 
pod względem zarówno wytwarzania 
energii, jak i ostatecznych cen dla 
klientów przemysłowych i gospodarstw 
domowych, oraz zapobiegnie przenoszeniu 
produkcji wysokoemisyjnej do krajów 
trzecich, zwłaszcza w przypadku tych 
sektorów przemysłu, które w największym 
stopniu przyczyniają się do prowadzenia 
prac badawczo-rozwojowych;

Or. en

Poprawka 263

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 
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Projekt rezolucji Poprawka

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich. 
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
mniejsze zużycie energii, a jednocześnie 
zagwarantuje trwałość sektorów 
przemysłu, w szczególności MŚP, 
umożliwi produkcję przy zerowym lub 
niskim poziomie emisji szkodliwych dla 
klimatu zanieczyszczeń oraz będzie 
próbować zapobiec przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich. Cały 
wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów pod względem ograniczania 
kosztów przemysłu i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci 
(w tym sieci grzewczych); długoterminowa 
polityka energetyczna powinna 
obejmować interakcje między sektorami 
przemysłu a lokalnym rynkiem grzewczym 
oraz ewentualne wykorzystanie niskiej 
klasy przemysłowego ciepła w sektorach 
mieszkaniowym i usług, co wzmocni 
bezpieczeństwo dostaw i zwiększy 
wydajność zasobów;

Or. en

Poprawka 264
Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
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wysokoemisyjnej do krajów trzecich. 
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

wysokoemisyjnej do krajów trzecich. 
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci 
(w tym sieci grzewczych); długoterminowa 
polityka energetyczna powinna 
obejmować interakcje między sektorami 
przemysłu a lokalnym rynkiem grzewczym 
oraz ewentualne wykorzystanie niskiej 
klasy przemysłowego ciepła w sektorach 
mieszkaniowym i usług, co wzmocni 
bezpieczeństwo dostaw i zwiększy 
wydajność zasobów;

Or. en

Poprawka 265
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich. 
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw poprzez wykorzystanie ogromnego 
potencjału efektywności energetycznej 
w europejskim przemyśle, umożliwi 
produkcję bez emisji szkodliwych dla 
klimatu zanieczyszczeń oraz zapobiegnie 
przenoszeniu produkcji wysokoemisyjnej 
do krajów trzecich. Wewnętrzny rynek 
energii jest pozycją aktywów mającą 
zagwarantować przestawienie na 
zrównoważoną produkcję i zrównoważone
dostawy i dlatego należy odnowić, 
rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci 
(w tym sieci grzewczych); długoterminowa 
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polityka energetyczna powinna 
obejmować interakcje między sektorami 
przemysłu a lokalnym rynkiem grzewczym 
oraz ewentualne wykorzystanie niskiej 
klasy przemysłowego ciepła w sektorach 
mieszkaniowym i usług, co wzmocni 
bezpieczeństwo dostaw i zwiększy 
wydajność zasobów;

Or. en

Poprawka 266
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich. 
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich. 
Trwały udział sektora publicznego 
w sektorze związanym z energią jest 
niezbędny dla zapewnienia rozwoju 
przemysłu i odpowiedniej stopy 
zatrudnienia w państwach członkowskich, 
a krajowe strategie energetyczne 
stawiające na pierwszym miejscu 
produkcję przemysłową w państwach 
członkowskich stanowią pozycję aktywów 
mającą zagwarantować przestawienie na 
niskoemisyjną produkcję i niskoemisyjne 
dostawy;

Or. pt

Poprawka 267
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 15 
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Projekt rezolucji Poprawka

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich. 
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcji znaczne 
ograniczenie emisji szkodliwych dla 
klimatu zanieczyszczeń oraz zapobiegnie 
przenoszeniu produkcji wysokoemisyjnej 
do krajów trzecich. Wewnętrzny rynek 
energii jest pozycją aktywów mającą 
zagwarantować przestawienie na 
niskoemisyjną produkcję i niskoemisyjne 
dostawy, a polityka energetyczna musi 
również obejmować infrastrukturę sieci 
w celu zagwarantowania, że zostanie ona 
odnowiona i rozbudowana we właściwym 
momencie i w sposób oszczędny i że 
rozpowszechniane będą inteligentne sieci 
energetyczne; zauważa, że przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną wymaga 
znacznych wcześniejszych inwestycji 
w infrastrukturę energetyczną, które 
z kolei wymagają stabilnych 
i przewidywalnych ram politycznych, 
ułatwiających podejmowanie decyzji 
dotyczących inwestycji 
długoterminowych;

Or. en

Poprawka 268
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 

15. jest przekonany, że przemysł odniesie 
korzyści z długoterminowej polityki 
energetycznej i opiera się na 
bezpieczeństwie dostaw i konkurencji, 
umożliwi produkcję przy jak najmniejszym 
możliwym poziomie emisji. Pewność 
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oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich. 
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

prawa i stabilne warunki ramowe 
stanowią podstawę każdego 
przedsiębiorstwa, a wewnętrzny rynek 
energii jest pozycją aktywów mającą 
zagwarantować przestawienie na 
niskoemisyjną produkcję i niskoemisyjne 
dostawy i dlatego należy odnowić, 
rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;
podkreśla ponadto, że oszczędzanie 
energii oznacza oszczędzanie zasobów;

Or. en

Poprawka 269
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich.
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci.

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich.
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci. 
Należy uwzględnić czynniki przewagi 
konkurencyjnej, jakie może zapewnić 
innego rodzaju (cyfrowa i transportowa) 
infrastruktura sieci, jeżeli przyjęta 
zostanie strategia mająca na celu 
osiągnięcie możliwie najwyższego 
poziomu nowoczesności i efektywności 
takiej infrastruktury;
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Or. fr

Poprawka 270
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich. 
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich. 
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować, również poprzez 
liberalizację, i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci
i stosowania inteligentnych liczników; 
podkreśla, że wszystkie opcje związane 
z energią powinny pozostać dostępne, 
w tym opcje dotyczące energii jądrowej, 
zgodnie z wybranym przez poszczególne 
państwa członkowskie koszykiem 
energetycznym;

Or. en

Poprawka 271
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje ambitnej, ale realistycznej 
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energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich. 
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

długoterminowej polityki energetycznej
i środowiskowej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, ograniczy naszą zależność od 
paliw kopalnych, zwiększy wydajność 
produkcji i konsumpcji oraz zapobiegnie 
przenoszeniu produkcji wysokoemisyjnej 
do krajów trzecich. Wewnętrzny rynek 
energii jest pozycją aktywów mającą 
zagwarantować przestawienie na 
niskoemisyjną produkcję i niskoemisyjne 
dostawy i dlatego należy odnowić, 
rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

Or. en

Poprawka 272
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich. 
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje ambitnej, ale realistycznej 
długoterminowej polityki energetycznej
i środowiskowej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, ograniczy naszą zależność od 
paliw kopalnych, zwiększy wydajność 
produkcji i konsumpcji oraz zapobiegnie 
przenoszeniu produkcji wysokoemisyjnej 
do krajów trzecich. Wewnętrzny rynek 
energii jest pozycją aktywów mającą 
zagwarantować przestawienie na 
niskoemisyjną produkcję i niskoemisyjne 
dostawy i dlatego należy odnowić, 
rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

Or. en
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Poprawka 273
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich. 
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

15. Jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, ograniczy naszą zależność od 
paliw kopalnych, zwiększy wydajność 
produkcji i konsumpcji oraz zapobiegnie 
przenoszeniu produkcji wysokoemisyjnej 
do krajów trzecich. Wewnętrzny rynek 
energii jest pozycją aktywów mającą 
zagwarantować przestawienie na 
niskoemisyjną produkcję i niskoemisyjne 
dostawy i dlatego należy odnowić, 
rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

Or. en

Poprawka 274
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. Jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich. 
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 

15. Jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw oraz umożliwi produkcję przy 
niskiej emisji szkodliwych dla klimatu 
zanieczyszczeń. Wewnętrzny rynek energii 
jest pozycją aktywów mającą 
zagwarantować przestawienie na 
niskoemisyjną produkcję i niskoemisyjne 
dostawy i dlatego należy odnowić, 
rozbudować i zwiększyć poziom 
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odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci.

Or. de

Poprawka 275
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji
wysokoemisyjnej do krajów trzecich.
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich.
Trwała harmonizacja wewnętrznego 
rynku energii jest pozycją aktywów mającą 
zagwarantować przestawienie na 
niskoemisyjną produkcję i niskoemisyjne 
dostawy i dlatego należy odnowić, 
rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury 
transeuropejskiej sieci energetycznej, 
w szczególności dzięki finansowaniu 
uzyskanemu od Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego;

Or. fr

Poprawka 276
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest przekonany, że przemysł 15. jest przekonany, że przemysł 
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potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich. 
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi zrównoważoną 
produkcję oraz zapobiegnie przenoszeniu 
produkcji wysokoemisyjnej do krajów 
trzecich. Wewnętrzny rynek energii jest 
pozycją aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

Or. en

Poprawka 277
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich. 
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi niskoemisyjną 
produkcję oraz zapobiegnie przenoszeniu 
produkcji wysokoemisyjnej do krajów 
trzecich. Wewnętrzny rynek energii jest 
pozycją aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

Or. en
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Poprawka 278
Adam Gierek

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich. 
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

15. jest przekonany, że przemysł unijny
potrzebuje długoterminowej i solidarnej
polityki infrastrukturalnej i energetycznej, 
która zagwarantuje niskie w skali 
światowej ceny energii i bezpieczeństwo 
jej dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich; 
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować tzw. „inteligentne 
sieci” (ang. „smart grids”) – sieci 
przesyłowe zarówno prądu, jak i gazu;

Or. pl

Poprawka 279
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. Jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich.
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 

15. Jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję przy niskim 
poziomie emisji szkodliwych dla klimatu 
zanieczyszczeń oraz zapobiegnie 
przenoszeniu produkcji wysokoemisyjnej 
do krajów trzecich. Wewnętrzny rynek 
energii jest pozycją aktywów mającą 
zagwarantować przestawienie na 
niskoemisyjną produkcję i niskoemisyjne 
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odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

dostawy i dlatego należy odnowić, 
rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

Or. es

Poprawka 280
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich. 
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

15. jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, będzie zachęcać do osiągania 
efektywności energetycznej i oszczędzania 
energii, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich. 
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

Or. en

Poprawka 281
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. Jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 

15. Jest przekonany, że przemysł 
potrzebuje długoterminowej polityki 
energetycznej, która zagwarantuje 
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odpowiednie ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich.
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

przystępne ceny energii i bezpieczeństwo 
dostaw, umożliwi produkcję bez emisji 
szkodliwych dla klimatu zanieczyszczeń 
oraz zapobiegnie przenoszeniu produkcji 
wysokoemisyjnej do krajów trzecich.
Wewnętrzny rynek energii jest pozycją 
aktywów mającą zagwarantować 
przestawienie na niskoemisyjną produkcję 
i niskoemisyjne dostawy i dlatego należy 
odnowić, rozbudować i zwiększyć poziom 
inteligencji („inteligentne sieci” –
ang. „smart grids”) infrastruktury sieci;

Or. el

Poprawka 282
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla znacznie, jakie ma dla 
europejskiej branży motoryzacyjnej 
przejęcie prowadzenia w dalszym rozwoju 
i produkcji samochodów elektrycznych. 
W związku z tym wzywa Komisję 
Europejską do przedstawienia, najpóźniej 
do połowy 2011 r., ram prawnych 
dotyczących produkcji pojazdów 
elektrycznych, w szczególności 
w odniesieniu do normalizacji 
infrastruktury oraz technologii do 
naliczania opłat, co zagwarantuje 
interoperacyjność i bezpieczeństwo 
infrastruktury. Wzywa również Komisję 
do ustanowienia zharmonizowanych 
wymogów dotyczących zatwierdzania 
pojazdów elektrycznych, kładących 
szczególny nacisk na ochronę zdrowia
i bezpieczeństwo, obejmujących zarówno 
pracowników, jak i użytkowników 
końcowych; 

Or. nl
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Poprawka 283

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. przypomina o ogromnym potencjalne 
w zakresie tworzenia miejsc pracy 
i o korzyściach ograniczenia kosztów, 
jakie zwiększenie efektywności 
energetycznej ma przynieść; 
przyjmowanie środków obejmujących 
cele, normy i mechanizmy umożliwiające 
przeprowadzanie analiz porównawczych 
w celu osiągnięcia zwiększenia 
efektywności energetycznej musi zatem 
stanowić podstawę inicjatyw 
podejmowanych we wszystkich sektorach 
przemysłu;

Or. en

Poprawka 284
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa do wprowadzenia 
innowacyjnych rozwiązań w sektorze 
ochrony zdrowia i sektorze społecznym, 
aby w następnych dekadach sektory 
przemysłu nie borykały się z brakiem siły 
roboczej i wyższymi kosztami pracy;

Or. en
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Poprawka 285
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zwraca uwagę na potencjał 
inteligentnych technologii w odniesieniu 
do oszczędności energetycznej;

Or. de

Poprawka 286

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15b. jest przekonany, że konieczne jest 
stworzenie polityki przewidującej 
zwiększenie zrównoważonego charakteru 
systemów transportowych i infrastruktury 
za pośrednictwem takich środków, jak 
wydajne technologie, interoperacyjność, 
innowacyjne rozwiązania w zakresie 
mobilności, ale i stworzenie lokalnych 
strategii politycznych dotyczących źródeł 
zaopatrzenia, w celu dopilnowania, aby 
łańcuchy dostaw mogły funkcjonować 
przy bardziej zrównoważonych systemach 
logistycznych i przy zmniejszonych 
kosztach operacyjnych;

Or. en

Poprawka 287

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 15c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15c. jest przekonany, że nowoczesne 
technologie TIK mają znaczny potencjał 
w zakresie stosowania innowacji na rzecz 
wspierania zrównoważonego rozwoju 
i ekoefektywności, np. integracji 
technologii poprzez nakładanie 
dodatkowych warstw inteligencji na 
warstwy fizyczne w celu osiągnięcia 
bardziej wydajnego zarządzania 
systemami (takimi jak systemy 
wodociągowe i transportowe); podkreśla 
potrzebę stworzenia otwartych norm 
w zakresie TIK, dostępnych dla takich 
rozwiązań, i w związku z tym apeluje do 
Komisji o dopilnowanie, aby otwarte 
normy i zainteresowane strony 
umożliwiały rozwój właściwych otwartych 
norm na rzecz zwiększania efektywności 
zasobów;

Or. en

Poprawka 288
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się podjęcia wszelkich starań 
w celu rozwiązania problemu braku 
kwalifikacji. Obejmuje to m.in.:

16. zwraca uwagę na potrzebę 
zatrudnienia wystarczającej liczby 
pracowników z wykształceniem 
technicznym i wykwalifikowanych 
robotników. Uważa zatem, że konieczne 
jest zwiększenie inwestycji w obszarze 
kształcenia i szkolenia. Domaga się 
podjęcia wszelkich starań w celu 
rozwiązania problemu braku kwalifikacji. 
Obejmuje to m.in.:

Or. fr
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Poprawka 289
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się podjęcia wszelkich starań 
w celu rozwiązania problemu braku 
kwalifikacji. Obejmuje to m.in.:

16. domaga się podjęcia wszelkich starań 
w celu rozwiązania problemu braku 
kwalifikacji, aby sprzyjać zdobywaniu 
kwalifikacji przez siłę roboczą oraz 
skierować zainteresowanie absolwentów 
szkół wyższych na sektor przemysłu. 
Obejmuje to m.in.:

Or. fr

Poprawka 290
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się podjęcia wszelkich starań 
w celu rozwiązania problemu braku 
kwalifikacji. Obejmuje to m.in.:

16. domaga się podjęcia wszelkich starań 
w celu rozwiązania problemu braku 
kwalifikacji na wszystkich poziomach. 
Obejmuje to m.in.:

Or. da

Poprawka 291
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

· międzyinstytucjonalny dialog między 
właściwymi organami a partnerami 
społecznymi w celu modernizacji planów 

· międzyinstytucjonalny dialog między 
właściwymi organami a partnerami 
społecznymi w celu modernizacji planów 
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nauczania i opracowania skutecznych 
sposobów przechodzenia ze szkół na rynek 
pracy,

nauczania, przez włączenie elementów 
propagujących ducha przedsiębiorczości 
i zwiększenie wiedzy na temat 
mechanizmów biznesowych, oraz
opracowania skutecznych sposobów 
przechodzenia ze szkół na rynek pracy,
w szczególności przy wspieraniu 
propagowania programów mobilności 
indywidualnej, takich jak program 
„Erasmus dla młodych przedsiębiorców” 
oraz program „Erasmus dla stażystów”,

Or. fr

Poprawka 292
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

· międzyinstytucjonalny dialog między 
właściwymi organami a partnerami 
społecznymi w celu modernizacji planów 
nauczania i opracowania skutecznych 
sposobów przechodzenia ze szkół na rynek 
pracy,

· międzyinstytucjonalny dialog między 
właściwymi organami a partnerami 
społecznymi w celu modernizacji planów 
nauczania i opracowania skutecznych 
sposobów przechodzenia ze szczebla 
edukacji na szczebel zawodowy,

Or. en

Poprawka 293
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

· międzyinstytucjonalny dialog między 
właściwymi organami a partnerami 
społecznymi w celu modernizacji planów 
nauczania i opracowania skutecznych 
sposobów przechodzenia ze szkół na rynek 
pracy,

· międzyinstytucjonalny dialog między 
właściwymi organami, przedstawicielami 
przedsiębiorstw a partnerami społecznymi 
w celu modernizacji planów nauczania 
i opracowania skutecznych sposobów 
przechodzenia ze szkół na rynek pracy,
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Or. fr

Poprawka 294
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret pierwsze a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· położenie nacisku na potrzebę 
ogólnoeuropejskiego wzmocnienia 
procesu uczenia się poprzez praktykę, aby 
w większym stopniu zbliżyć systemy 
szkolenia zawodowego do rynku pracy, 
oraz na znaczenie zwiększenia 
atrakcyjności szkolenia zawodowego 
w Europie przez umożliwienie osobom 
kończącym szkolenie zawodowe 
wykorzystywanie w większym stopniu 
zdobytej wiedzy,

Or. de

Poprawka 295
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret pierwsze a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· zapewnienie prawa do uczenia się przez 
całe życie wszystkim obywatelom, którzy 
muszą otrzymać możliwość 
przekwalifikowania się w trakcie kariery 
zawodowej, co ma zasadnicze znaczenie 
dla spełnienia zasad równości 
i solidarności, ale również dla 
konkurencyjności w czasach kryzysu 
gospodarczego, 

Or. sv
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Poprawka 296
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret pierwsze a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· innowacyjny sposób szkolenia młodych 
studentów jako przyszłych pracowników 
gotowych do tego, by sprostać 
przewidywanym technologicznym 
zmianom, a także bliższą współpracę 
między uniwersytetami i instytutami 
badawczymi a przemysłem,

Or. en

Poprawka 297
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

· uzgodnione inicjatywy na rzecz 
wspierania kształcenia w zakresie nauk 
ścisłych i przedmiotów technicznych 
(nauka, technologia, inżynieria 
i matematyka) na wszystkich poziomach, 
w szczególności dla kobiet, oraz wymiana 
sprawdzonych praktyk,

· uzgodnione inicjatywy na rzecz 
wspierania kształcenia w zakresie nauk 
ścisłych i przedmiotów technicznych 
(nauka, technologia, inżynieria 
i matematyka) na wszystkich poziomach, 
w szczególności dla kobiet, oraz wymiana 
sprawdzonych praktyk, w obszarze 
kształcenia i szkolenia, obejmująca 
wymianę innowacyjnych środków 
dotyczących godzenia życia zawodowego 
i rodzinnego, a także propagowanie 
równości kobiet i mężczyzn, 

Or. fr

Poprawka 298
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret drugie 
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Projekt rezolucji Poprawka

· uzgodnione inicjatywy na rzecz 
wspierania kształcenia w zakresie nauk 
ścisłych i przedmiotów technicznych 
(nauka, technologia, inżynieria 
i matematyka) na wszystkich poziomach, 
w szczególności dla kobiet, oraz wymiana
sprawdzonych praktyk,

· poprawę jakości oraz szerszy dostęp do 
kształcenia i szkolenia na wszystkich 
poziomach, w szczególności w zakresie 
nauk ścisłych i przedmiotów technicznych 
(nauka, technologia, inżynieria 
i matematyka), przez uzgodnione 
inicjatywy oraz wymianę sprawdzonych 
praktyk,

Or. es

Poprawka 299
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

· uzgodnione inicjatywy na rzecz 
wspierania kształcenia w zakresie nauk 
ścisłych i przedmiotów technicznych 
(nauka, technologia, inżynieria 
i matematyka) na wszystkich poziomach, 
w szczególności dla kobiet, oraz wymiana 
sprawdzonych praktyk,

· uzgodnione inicjatywy na rzecz 
wspierania kształcenia obejmującego 
dziedziny z obszaru nauki, technologii, 
inżynierii i matematyki oraz włączenie 
przedmiotów ukierunkowanych na 
przygotowanie do zakładania działalności 
gospodarczej do podstawowych 
programów nauczania, na wszystkich 
poziomach, a w szczególności 
w przypadku kobiet, a także wymiana 
sprawdzonych praktyk,

Or. es

Poprawka 300
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

· uzgodnione inicjatywy na rzecz 
wspierania kształcenia w zakresie nauk 

· uzgodnione inicjatywy na rzecz 
wspierania kształcenia w zakresie nauk 
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ścisłych i przedmiotów technicznych 
(nauka, technologia, inżynieria
i matematyka) na wszystkich poziomach, 
w szczególności dla kobiet, oraz wymiana 
sprawdzonych praktyk,

ścisłych i przedmiotów technicznych 
(nauka, technologia, inżynieria 
i matematyka) na wszystkich poziomach, 
w szczególności dla kobiet, grup 
znajdujących się w niekorzystnym 
położeniu i pracowników-imigrantów, 
oraz wymiana sprawdzonych praktyk,

Or. en

Poprawka 301
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

· uzgodnione inicjatywy na rzecz 
wspierania kształcenia w zakresie nauk 
ścisłych i przedmiotów technicznych 
(nauka, technologia, inżynieria 
i matematyka) na wszystkich poziomach, 
w szczególności dla kobiet, oraz wymiana 
sprawdzonych praktyk,

· uzgodnione inicjatywy na rzecz 
wspierania kształcenia w zakresie nauk 
ścisłych i przedmiotów technicznych 
(nauka, technologia, inżynieria 
i matematyka) na wszystkich poziomach, 
z uwzględnieniem zaangażowania obu 
płci, oraz wymiana sprawdzonych praktyk,

Or. en

Poprawka 302
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

· uzgodnione inicjatywy na rzecz 
wspierania kształcenia w zakresie nauk 
ścisłych i przedmiotów technicznych 
(nauka, technologia, inżynieria 
i matematyka) na wszystkich poziomach, 
w szczególności dla kobiet, oraz wymiana 
sprawdzonych praktyk,

· uzgodnione inicjatywy na rzecz 
wspierania kształcenia w zakresie nauk 
ścisłych i przedmiotów technicznych 
(nauka, technologia, inżynieria 
i matematyka) na wszystkich poziomach 
oraz wymiana sprawdzonych praktyk,

Or. de



AM\839013PL.doc 55/93 PE452.770v01-00

PL

Poprawka 303

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret drugie a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· skoordynowane działania na rzecz 
poprawienia nauczania i zwiększania 
świadomości na temat gospodarczej roli, 
jaką odgrywają europejskie sektory 
przemysłu, i konieczności 
przeprowadzenia ich innowacyjnej 
transformacji w ramach niskoemisyjnej 
i oszczędnej pod względem zużycia 
zasobów gospodarki,

Or. en

Poprawka 304
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret drugie a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· znaczące zwiększenie wysiłków w celu 
zachęcenia młodych obywateli, 
w szczególności kobiet, do wybierania 
kierunków kształcenia w zakresie nauk 
ścisłych i przedmiotów technicznych,

Or. de

Poprawka 305
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret trzecie a (nowe) 
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Projekt rezolucji Poprawka

· podniesienie kwalifikacji istniejącej siły 
roboczej, szczególnie pracowników 
o niskich kwalifikacjach oraz 
pracowników, którzy wymagają szkolenia 
aktualizacyjnego. Celem podnoszenia 
kwalifikacji jest zwiększenie 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
szans pracowników na zatrudnienie. 
Istotne jest, aby podnoszenie kwalifikacji 
nie odbywało się w kontekście oceny 
wymogów dotyczących kwalifikacji 
w poszczególnych przedsiębiorstwach.
Pracownicy muszą otrzymać możliwość 
stałego utrzymywania zdobytych 
kwalifikacji na tym samym poziomie oraz 
ich rozwijania, co zwiększy ich szanse na 
zatrudnienie w innych przedsiębiorstwach 
lub branżach. Szkolenia powinny być 
organizowane systematycznie dla 
wszystkich pracowników,

Or. da

Poprawka 306
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret trzecie a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· stworzenie na szczeblu europejskim
systemu analizy porównawczej miejsc 
pracy i wiedzy fachowej z poziomem 
sektorów zawodowych, przedsiębiorstw 
i najbardziej rozwiniętych regionów 
przemysłowych,

Or. en
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Poprawka 307
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret trzecie b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· tworzenie obserwatoriów zawodów 
w sektorze przemysłu na szczeblu 
regionalnym, krajowym i europejskim 
w celu określenia przyszłych zawodów 
i zapotrzebowania na specjalistów,

Or. en

Poprawka 308
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

- tworzenie i modernizację szkół wyższych 
podnoszących kwalifikacje w zakresie 
specjalistycznych zawodów (inżynierowie, 
informatycy, technicy);

· ustanowienie, we współpracy 
z instytucjami szkoleniowymi i partnerami 
społecznymi, opartych na praktyce 
programów szkoleń zawodowych, w tym 
dotyczących przekwalifikowania, oraz 
programów nauki przez całe życie, 
zarówno dla pracodawców, jak i dla 
pracowników, a także tworzenie 
i modernizację szkół wyższych 
podnoszących kwalifikacje w zakresie 
specjalistycznych zawodów (inżynierowie, 
informatycy, technicy);

Or. fr

Poprawka 309
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret czwarte 
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Projekt rezolucji Poprawka

· tworzenie i modernizację szkół wyższych 
podnoszących kwalifikacje w zakresie 
specjalistycznych zawodów (inżynierowie, 
informatycy, technicy);

· tworzenie i modernizację szkół wyższych 
podnoszących kwalifikacje w zakresie 
specjalistycznych zawodów (inżynierowie, 
informatycy, technicy) lub zacieśnienie 
współpracy między politechnikami i tymi 
uniwersytetami nauk stosowanych 
i placówkami edukacyjnymi, które są 
w większym stopniu przystosowane do 
zapewnienia kształcenia zawodowego;

Or. en

Poprawka 310
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

· tworzenie i modernizację szkół wyższych 
podnoszących kwalifikacje w zakresie 
specjalistycznych zawodów (inżynierowie, 
informatycy, technicy);

· tworzenie i modernizację szkół wyższych 
podnoszących kwalifikacje w zakresie 
specjalistycznych zawodów przez całe 
życie oraz umożliwiających 
przekwalifikowanie się (inżynierowie, 
informatycy, technicy);

Or. en

Poprawka 311
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

· tworzenie i modernizację szkół wyższych 
podnoszących kwalifikacje w zakresie 
specjalistycznych zawodów (inżynierowie, 
informatycy, technicy);

· tworzenie, modernizację i wzmocnienie 
budżetów szkół wyższych podnoszących 
kwalifikacje w zakresie specjalistycznych 
zawodów (inżynierowie, informatycy, 
technicy);
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Or. de

Poprawka 312
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret czwarte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· większą mobilność i elastyczność 
w zakresie kształcenia i szkolenia 
zawodowego zarówno dla pracodawców, 
jak i pracowników, przy uwzględnieniu 
wymogów indywidualnych, zwłaszcza 
w odniesieniu do MŚP,

Or. en

Poprawka 313
Michael Theurer

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret czwarte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· większą mobilność i elastyczność 
w zakresie kształcenia i szkolenia 
zawodowego zarówno dla pracodawców, 
jak i pracowników, przy uwzględnieniu 
wymogów indywidualnych, zwłaszcza 
w odniesieniu do MŚP,

Or. en

Poprawka 314
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret czwarte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· zachęcanie państw członkowskich do 
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reformowania systemów emerytalnych 
i likwidowania zachęt do wczesnego 
opuszczania rynku pracy w celu 
zwiększenia stopy zatrudnienia wśród 
starszych pracowników,

Or. en

Poprawka 315
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret czwarte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· badanie nowych potrzeb w odniesieniu 
do zatrudnienia i kwalifikacji, 
wynikających z tworzenia miejsc pracy 
w sektorze gospodarki ekologicznej, aby 
odpowiedzieć na te potrzeby przez 
organizowanie odpowiednich szkoleń,

Or. fr

Poprawka 316
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret czwarte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· sprzyjanie ściślejszej synergii między 
uniwersytetami, kulturą biznesową 
i przedsiębiorstwami ukierunkowanymi na 
wiedzę, 

Or. es

Poprawka 317
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret czwarte a (nowe) 
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Projekt rezolucji Poprawka

· zachęty do przyjeżdżania do UE dla 
inżynierów i wykwalifikowanych badaczy 
z państw trzecich,

Or. fr

Poprawka 318
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret czwarte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· tworzenie zachęt dla placówek 
szkolnictwa wyższego w celu 
odpowiedniego dostosowania programów 
nauczania,

Or. en

Poprawka 319
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 16 – tiret czwarte b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

· uznając to, że prawna migracja 
ekonomiczna może ułatwić zmniejszenie 
przyszłych niedoborów siły roboczej 
w Europie, UE musi polepszyć swoje 
ogólne wyniki w zakresie przyciągania 
wykwalifikowanych imigrantów; wzywa 
w tym względzie Komisję do 
dopilnowania, aby niebieska karta UE 
została szybko i terminowo 
transponowana przez państwa 
członkowskie,

Or. en
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Poprawka 320
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16a. jest przekonany, że dobrze 
funkcjonujący rynek kapitałowy ma 
podstawowe znaczenie dla dynamicznej 
i innowacyjnej gospodarki; kryzys 
gospodarczy zwiększył liczbę barier 
w dostępie do kredytów; w procesie 
regulacji rynku finansowego należy 
unikać zagrażania krótkoterminowym 
potrzebom gospodarki realnej w zakresie 
finansowania oraz zdolności spółek do 
inwestowania; w związku z tym należy 
wziąć pod uwagę łączne skutki nowych 
przepisów w zakresie regulacji sektora 
bankowego lub nowych podatków w celu 
uniknięcia jakiegokolwiek negatywnego 
wpływu na konkurencyjność sektora 
finansowego i przemysłowego;

Or. en

Poprawka 321
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Zrównoważony rozwój sektora przemysłu
16a. podkreśla znaczenie stworzenia 
odpowiednich ram dla przemysłu w celu 
utrzymania go w Europie oraz dalszego 
zwiększania jego światowej 
konkurencyjności; jest przekonany 
w związku z tym, że strategie polityczne 
UE powinny opierać się na solidnych 
ocenach skutków, w których analizowano 
by wszystkie aspekty gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych korzyści 
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strategii politycznych UE;

Or. en

Poprawka 322
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla znaczenie stworzenia 
odpowiednich ram dla przemysłu w celu 
utrzymania go w Europie oraz dalszego 
zwiększania jego światowej 
konkurencyjności; jest przekonany 
w związku z tym, że strategie polityczne 
UE powinny opierać się na solidnych 
ocenach skutków, w których analizowano 
by wszystkie aspekty gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych korzyści 
strategii politycznych UE;

Or. en

Poprawka 323
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że względną niechęć do 
zakładania własnej działalności 
gospodarczej można przezwyciężyć przez 
stworzenie bardziej atrakcyjnego 
środowiska dla początkujących 
przedsiębiorców oraz przez bardziej 
zintegrowane programy wsparcia takie jak 
ENTRE:DI oraz specjalne programy 
takie, jak program „Erasmus dla młodych 
przedsiębiorców”; 

Or. de
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Poprawka 324
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla znaczenie stworzenia 
odpowiednich ram dla przemysłu w celu 
utrzymania go w Europie oraz dalszego 
zwiększania jego światowej 
konkurencyjności; jest przekonany 
w związku z tym, że strategie polityczne 
UE powinny opierać się na solidnych 
ocenach skutków, w których analizowano 
by wszystkie aspekty gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych korzyści 
strategii politycznych UE;

Or. en

Poprawka 325
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16a. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą znalezienia nowych 
źródeł finansowania dla najważniejszych 
europejskich przedsięwzięć 
infrastrukturalnych i popiera stworzenie 
projektu dotyczącego obligacji UE we 
współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym;

Or. en
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Poprawka 326
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Podrozdział 3 a (nowy) (po ustępie 16 – tiret 4)

Projekt rezolucji Poprawka

Uczciwa konkurencja

Or. fr

Poprawka 327
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16a. jest przekonany, że istnieje potrzeba 
udostępnienia instrumentów rynku 
wewnętrznego do celów prowadzenia 
europejskiej polityki przemysłowej, aby 
sprzyjać powstawaniu „europejskich 
liderów”, ustanawiających globalne 
poziomy odniesienia w swoich sektorach 
działalności, takich jak Galileo lub 
SESAR. Wzywa UE do nienakładania zbyt 
dużych ograniczeń na przedsiębiorstwa 
europejskie w stosunku do przedsiębiorstw 
prowadzonych w państwach trzecich; 

Or. fr

Poprawka 328
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 16b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16b. podkreśla, że UE musi zapewnić 
swoim przedsiębiorcom wzajemny dostęp 
do zamówień publicznych w przypadku 



PE452.770v01-00 66/93 AM\839013PL.doc

PL

negocjowania dwustronnych 
i wielostronnych umów z państwami 
trzecimi, zwiększając jednocześnie 
skuteczność korzystania przez MŚP 
z instrumentów ochrony handlu w celu 
zwalczania praktyk polegających na 
dumpingu monetarnym, społecznym 
i ekologicznym, piractwa, podrabiania lub 
nielegalnego kopiowania;

Or. fr

Poprawka 329
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 16c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16c. wzywa UE do wprowadzenia, 
podobnie jak Kanada, Stany Zjednoczone, 
Chiny lub Japonia, wymogu podawania 
kraju pochodzenia niektórych produktów 
przywożonych z państw trzecich, aby 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa 
i jakości w odniesieniu do 
identyfikowalności miały do nich 
zastosowanie w takim samym stopniu jak 
do produktów wytwarzanych w UE;

Or. fr

Poprawka 330
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 16d (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16d. wzywa do zintensyfikowania działań 
wymierzonych przeciwko emisjom 
dwutlenku węgla poza UE przez objęcie 
systemem handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych produktów 
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produkowanych poza UE, które nie 
podlegają ograniczeniom w zakresie 
emisji dwutlenku węgla i pochodzą 
z sektorów, w których istnieje ryzyko 
przenoszenia produkcji;

Or. fr

Poprawka 331
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 16e (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16e. nalega, aby UE badała działalność 
gospodarczą w państwach trzecich przed 
przystąpieniem do opracowywania 
własnych strategii politycznych, oraz 
wzywa w szczególności Komisję do oceny 
międzynarodowej pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstw europejskich, jako 
kryterium w ramach kontroli pomocy 
państwa;

Or. fr

Poprawka 332
Herbert Reul, Daniel Caspary, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Jens Rohde, Eija-
Riitta Korhola, Werner Langen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia 
Hibner, Jürgen Creutzmann, Bendt Bendtsen, Lena Kolarska-Bobińska, Amalia 
Sartori, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50 % udziału w światowym rynku); 
podkreśla, że wiele „tradycyjnych” 

17. domaga się podejmowania inicjatyw 
UE, które pozwalałyby określać warunki 
rozwoju, innowacyjności 
i konkurencyjności w różnych sektorach, 
a następnie podejmować reakcje 
polityczne opierające się na zasadach 
rynkowych, które będą sprzyjać tworzeniu 
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rynków wykazuje duży potencjał 
innowacyjny, np. rynek stali, 
samochodowy i stoczniowy, i/lub ma 
przewagę komparatywną, które należy 
w pełni wykorzystać, co oznacza 
konieczność udoskonalania przepisów 
odnoszących się do produktów, takich jak 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu, oraz 
konieczność podejmowania 
pobudzających inicjatyw, takich jak 
np. inicjatywa „ekologiczne samochody”;

korzystnych i przewidywalnych ramowych 
warunków wzrostu, innowacyjności 
i konkurencyjności w taki sam sposób we 
wszystkich sektorach;

Or. en

Poprawka 333
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50 % udziału w światowym rynku); 
podkreśla, że wiele „tradycyjnych” 
rynków wykazuje duży potencjał 
innowacyjny, np. rynek stali, 
samochodowy i stoczniowy, i/lub ma 
przewagę komparatywną, które należy 
w pełni wykorzystać, co oznacza 
konieczność udoskonalania przepisów 
odnoszących się do produktów, takich jak 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu, oraz 
konieczność podejmowania 
pobudzających inicjatyw, takich jak 
np. inicjatywa „ekologiczne samochody”;

17. domaga się podejmowania inicjatyw 
UE, które pozwalałyby określać warunki 
rozwoju, innowacyjności 
i konkurencyjności w różnych sektorach, 
a następnie podejmować reakcje 
polityczne opierające się na zasadach 
rynkowych; rozwiązania oparte na 
zasadach rynkowych powinny być 
przyjmowane w taki sam sposób we 
wszystkich sektorach – UE powinna 
wzmacniać konkurencyjność we 
wszystkich sektorach poprzez tworzenie 
sprzyjających i przewidywalnych 
warunków ramowych;

Or. en
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Poprawka 334
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50 % udziału w światowym rynku);
podkreśla, że wiele „tradycyjnych” 
rynków wykazuje duży potencjał 
innowacyjny, np. rynek stali, 
samochodowy i stoczniowy, i/lub ma
przewagę komparatywną, które należy 
w pełni wykorzystać, co oznacza 
konieczność udoskonalania przepisów 
odnoszących się do produktów, takich jak 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu, oraz 
konieczność podejmowania pobudzających 
inicjatyw, takich jak np. inicjatywa 
„ekologiczne samochody”; 

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej i neutralnej pod względem 
technologicznym polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50 % udziału w światowym rynku) oraz 
branż wytwórczych wykazujących duży 
potencjał innowacyjny, takich jak branża 
stalowa, samochodowa i stoczniowa, 
mających przewagę komparatywną, którą
należy w pełni wykorzystać, co oznacza 
konieczność udoskonalania zgodnie 
z zasadami opłacalności przepisów 
odnoszących się do produktów, takich jak 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu, oraz 
konieczność dalszego rozwijania
pobudzających inicjatyw, takich jak 
np. inicjatywa „ekologiczne samochody”; 
w związku z powyższym wzywa do 
rozpoczęcia długoterminowej kampanii na 
rzecz zrównoważonej konsumpcji, mającej 
na celu podniesienie świadomości 
i zmianę zachowań, a przez to wspieranie 
nowych innowacyjnych produktów 
i rozwiązań projektowych;

Or. de

Poprawka 335
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
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wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50 % udziału w światowym rynku); 
podkreśla, że wiele „tradycyjnych” rynków 
wykazuje duży potencjał innowacyjny, 
np. rynek stali, samochodowy 
i stoczniowy, i/lub ma przewagę 
komparatywną, które należy w pełni 
wykorzystać; co oznacza konieczność 
udoskonalania przepisów odnoszących się 
do produktów, takich jak dyrektywa 
w sprawie ekoprojektu, oraz konieczność 
podejmowania pobudzających inicjatyw, 
takich jak np. inicjatywa „ekologiczne 
samochody”; 

wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50 % udziału w światowym rynku); 
podkreśla, że wiele „tradycyjnych” rynków 
wykazuje duży potencjał innowacyjny, 
np. rynek stali, samochodowy 
i stoczniowy, i/lub ma przewagę 
komparatywną, które należy w pełni 
wykorzystać; co oznacza konieczność 
udoskonalania przepisów odnoszących się 
do produktów, takich jak dyrektywa w 
sprawie ekoprojektu, na przykład w celu 
zachęcenia do projektowania produktów 
które można w całości wykorzystać 
ponownie lub poddać recyklingowi („od 
kołyski do kołyski”), oraz konieczność 
podejmowania pobudzających inicjatyw, 
takich jak np. inicjatywa „ekologiczne 
samochody”;

Or. nl

Poprawka 336
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50 % udziału w światowym rynku);
podkreśla, że wiele „tradycyjnych” rynków 
wykazuje duży potencjał innowacyjny, 
np. rynek stali, samochodowy 
i stoczniowy, i/lub ma przewagę 
komparatywną, które należy w pełni 
wykorzystać; co oznacza konieczność 
udoskonalania przepisów odnoszących się 
do produktów, takich jak dyrektywa 
w sprawie ekoprojektu, oraz konieczność 
podejmowania pobudzających inicjatyw, 

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50 % udziału w światowym rynku);
podkreśla, że wiele „tradycyjnych” rynków 
wykazuje duży potencjał innowacyjny, 
np. rynek stali, samochodowy 
i stoczniowy, i/lub ma przewagę 
komparatywną, które należy w pełni 
wykorzystać; co oznacza konieczność 
udoskonalania przepisów odnoszących się 
do produktów, takich jak dyrektywa 
w sprawie ekoprojektu, oraz konieczność 
podejmowania pobudzających inicjatyw, 
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takich jak np. inicjatywa „ekologiczne 
samochody”; 

takich jak np. inicjatywa „ekologiczne 
samochody”; uważa, że instrumenty 
rynkowe i innego rodzaju zachęty mogą 
również odegrać ważną rolę w tworzeniu 
czynników przyczyniających się do 
powstawania takich wiodących rynków;

Or. sv

Poprawka 337
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50 % udziału w światowym rynku); 
podkreśla, że wiele „tradycyjnych” rynków 
wykazuje duży potencjał innowacyjny, 
np. rynek stali, samochodowy 
i stoczniowy, i/lub ma przewagę 
komparatywną, które należy w pełni 
wykorzystać, co oznacza konieczność 
udoskonalania przepisów odnoszących się 
do produktów, takich jak dyrektywa 
w sprawie ekoprojektu, oraz konieczność 
podejmowania pobudzających inicjatyw, 
takich jak np. inicjatywa „ekologiczne 
samochody”;

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50% udziału w światowym rynku); 
podkreśla, że wiele „tradycyjnych” rynków 
wykazuje duży potencjał innowacyjny, 
np. rynek stali, samochodowy 
i stoczniowy, i/lub ma przewagę 
komparatywną, które należy w pełni 
wykorzystać, co oznacza konieczność 
udoskonalania przepisów odnoszących się 
do produktów, takich jak dyrektywa 
w sprawie ekoprojektu, oraz konieczność 
podejmowania pobudzających inicjatyw, 
takich jak np. inicjatywa „ekologiczne 
samochody”; podkreśla jednak, że polityka 
przemysłowa wspierająca te branże nie 
może ograniczać możliwości nowo 
pojawiających się branż o wysokim 
potencjale wzrostu;

Or. en
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Poprawka 338
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50 % udziału w światowym rynku); 
podkreśla, że wiele „tradycyjnych” rynków 
wykazuje duży potencjał innowacyjny, 
np. rynek stali, samochodowy 
i stoczniowy, i/lub ma przewagę 
komparatywną, które należy w pełni 
wykorzystać; oznacza to konieczność 
udoskonalania przepisów odnoszących się 
do produktów, takich jak dyrektywa w 
sprawie ekoprojektu, oraz konieczność 
podejmowania pobudzających inicjatyw, 
takich jak np. inicjatywa „ekologiczne 
samochody”; 

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50 % udziału w światowym rynku); 
podkreśla, że wiele „tradycyjnych” rynków 
wykazuje duży potencjał innowacyjny, 
np. rynek stali, samochodowy 
i stoczniowy, i/lub ma przewagę 
komparatywną, które należy w pełni 
wykorzystać; kładzie nacisk na 
przekrojowe znaczenie kluczowych 
technologii w utrzymywaniu 
i podnoszeniu poziomu konkurencyjności 
takich rynków; oznacza to konieczność 
udoskonalania przepisów odnoszących się 
do produktów, takich jak dyrektywa w 
sprawie ekoprojektu, oraz konieczność 
podejmowania pobudzających inicjatyw, 
takich jak np. inicjatywa „ekologiczne 
samochody”;

Or. de

Poprawka 339
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50 % udziału w światowym rynku); 

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż 
ekologicznych i branż powiązanych, 
opierających się na surowcach 
odnawialnych (ok. 3,5 mln zatrudnionych, 
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podkreśla, że wiele „tradycyjnych” rynków 
wykazuje duży potencjał innowacyjny, 
np. rynek stali, samochodowy 
i stoczniowy, i/lub ma przewagę 
komparatywną, które należy w pełni 
wykorzystać, co oznacza konieczność 
udoskonalania przepisów odnoszących się 
do produktów, takich jak dyrektywa 
w sprawie ekoprojektu, oraz konieczność 
podejmowania pobudzających inicjatyw, 
takich jak np. inicjatywa „ekologiczne 
samochody”;

300 mld EUR obrotu i do 50% udziału 
w światowym rynku); podkreśla, że wiele 
„tradycyjnych” rynków wykazuje duży 
potencjał innowacyjny, np. rynek stali, 
samochodowy, chemiczny, energetyczny, 
papierniczy i stoczniowy, i/lub ma 
przewagę komparatywną, które należy 
w pełni wykorzystać, co oznacza 
konieczność udoskonalania przepisów 
odnoszących się do produktów, takich jak 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu, oraz 
konieczność podejmowania pobudzających 
inicjatyw, takich jak np. inicjatywa 
„ekologiczne samochody”;

Or. en

Poprawka 340
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50 % udziału w światowym rynku); 
podkreśla, że wiele „tradycyjnych” rynków 
wykazuje duży potencjał innowacyjny, 
np. rynek stali, samochodowy 
i stoczniowy, i/lub ma przewagę 
komparatywną, które należy w pełni 
wykorzystać; co oznacza konieczność 
udoskonalania przepisów odnoszących się 
do produktów, takich jak dyrektywa 
w sprawie ekoprojektu, oraz konieczność 
podejmowania pobudzających inicjatyw, 
takich jak np. inicjatywa „ekologiczne 
samochody”; 

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50 % udziału w światowym rynku); 
podkreśla, że wiele „tradycyjnych” rynków 
wykazuje duży potencjał innowacyjny, 
np. rynek stali, samochodowy 
i stoczniowy, i/lub ma przewagę 
komparatywną, które należy w pełni 
wykorzystać; co oznacza konieczność 
udoskonalania przepisów odnoszących się 
do produktów, takich jak dyrektywa 
w sprawie ekoprojektu, pełnego wdrożenia 
dyrektywy w sprawie oznakowania 
ekologicznego dla produktów 
zużywających energię oraz konieczność 
podejmowania pobudzających inicjatyw, 
takich jak np. inicjatywa „ekologiczne 
samochody”;
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Or. el

Poprawka 341
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50% udziału w światowym rynku); 
podkreśla, że wiele „tradycyjnych” rynków 
wykazuje duży potencjał innowacyjny, 
np. rynek stali, samochodowy 
i stoczniowy, i/lub ma przewagę 
komparatywną, które należy w pełni 
wykorzystać, co oznacza konieczność 
udoskonalania przepisów odnoszących się 
do produktów, takich jak dyrektywa 
w sprawie ekoprojektu, oraz konieczność 
podejmowania pobudzających inicjatyw, 
takich jak np. inicjatywa „ekologiczne 
samochody”;

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50% udziału w światowym rynku), przy 
jednoczesnym ograniczaniu udzielanych 
im dotacji publicznych; podkreśla, że 
wiele „tradycyjnych” rynków wykazuje 
duży potencjał innowacyjny, np. rynek 
stali, samochodowy i stoczniowy, i/lub ma 
przewagę komparatywną, które należy 
w pełni wykorzystać, co oznacza 
konieczność udoskonalania przepisów 
odnoszących się do produktów, takich jak 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu, oraz 
konieczność podejmowania pobudzających 
inicjatyw, takich jak np. inicjatywa 
„ekologiczne samochody”;

Or. en

Poprawka 342
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50% udziału w światowym rynku);

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50% udziału w światowym rynku)
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podkreśla, że wiele „tradycyjnych” 
rynków wykazuje duży potencjał 
innowacyjny, np. rynek stali, 
samochodowy i stoczniowy, i/lub ma 
przewagę komparatywną, które należy 
w pełni wykorzystać, co oznacza 
konieczność udoskonalania przepisów 
odnoszących się do produktów, takich jak 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu, oraz 
konieczność podejmowania pobudzających 
inicjatyw, takich jak np. inicjatywa 
„ekologiczne samochody”;

i wytwarzaniem, w tym np. rynku stali, 
samochodowego i stoczniowego, które 
wykazują duży potencjał innowacyjny
i/lub mają przewagę komparatywną, którą
należy w pełni wykorzystać, co oznacza 
konieczność udoskonalania przepisów 
odnoszących się do produktów, takich jak 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu, oraz 
konieczność podejmowania pobudzających 
inicjatyw, takich jak np. inicjatywa 
„ekologiczne samochody”;

Or. en

Poprawka 343
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50% udziału w światowym rynku);
podkreśla, że wiele „tradycyjnych” 
rynków wykazuje duży potencjał 
innowacyjny, np. rynek stali, 
samochodowy i stoczniowy, i/lub ma 
przewagę komparatywną, które należy 
w pełni wykorzystać, co oznacza 
konieczność udoskonalania przepisów 
odnoszących się do produktów, takich jak 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu, oraz 
konieczność podejmowania pobudzających 
inicjatyw, takich jak np. inicjatywa 
„ekologiczne samochody”;

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50% udziału w światowym rynku)
i wytwarzaniem, w tym np. rynku stali, 
samochodowego i stoczniowego, które 
wykazują duży potencjał innowacyjny
i/lub mają przewagę komparatywną, którą
należy w pełni wykorzystać, co oznacza 
konieczność udoskonalania przepisów 
odnoszących się do produktów, takich jak 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu, oraz 
konieczność podejmowania pobudzających 
inicjatyw, takich jak np. inicjatywa 
„ekologiczne samochody”;

Or. en
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Poprawka 344
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50% udziału w światowym rynku);
podkreśla, że wiele „tradycyjnych” 
rynków wykazuje duży potencjał 
innowacyjny, np. rynek stali, 
samochodowy i stoczniowy, i/lub ma
przewagę komparatywną, które należy 
w pełni wykorzystać, co oznacza 
konieczność udoskonalania przepisów 
odnoszących się do produktów, takich jak 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu, oraz 
konieczność podejmowania pobudzających 
inicjatyw, takich jak np. inicjatywa 
„ekologiczne samochody”;

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50% udziału w światowym rynku)
i wytwarzaniem, w tym np. rynku stali, 
samochodowego i stoczniowego, które 
wykazują duży potencjał innowacyjny
i/lub mają przewagę komparatywną, którą
należy w pełni wykorzystać, co oznacza 
konieczność udoskonalania przepisów 
odnoszących się do produktów, takich jak 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu, oraz 
konieczność podejmowania pobudzających 
inicjatyw, takich jak np. inicjatywa 
„ekologiczne samochody”;

Or. en

Poprawka 345
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50% udziału w światowym rynku); 
podkreśla, że wiele „tradycyjnych” 
rynków wykazuje duży potencjał 
innowacyjny, np. rynek stali, 
samochodowy i stoczniowy, i/lub ma 

17. domaga się bardziej zdecydowanej, 
uzgodnionej polityki UE w zakresie 
wiodących rynków, np. branż związanych 
z ochroną środowiska (ok. 3,5 mln 
zatrudnionych, 300 mld EUR obrotu i do 
50% udziału w światowym rynku); 
podkreśla, że wiele sektorów przemysłu
wykazuje duży potencjał innowacyjny, 
np. sektor stali, samochodowy 
i stoczniowy, i/lub ma przewagę 
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przewagę komparatywną, które należy 
w pełni wykorzystać, oznacza to 
konieczność udoskonalania przepisów 
odnoszących się do produktów, takich jak 
dyrektywa w sprawie ekoprojektu, oraz 
konieczność podejmowania pobudzających 
inicjatyw, takich jak np. inicjatywa
„ekologiczne samochody”;

komparatywną, które należy w pełni 
wykorzystać, co oznacza konieczność 
udoskonalania przepisów odnoszących się 
do produktów, takich jak dyrektywa 
w sprawie ekoprojektu, oraz konieczność 
podejmowania pobudzających inicjatyw, 
takich jak np. inicjatywa „ekologiczne 
samochody”;

Or. fr

Poprawka 346
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję do wyraźnego 
włączenia tej polityki przemysłowej 
w prace nad stworzeniem planu działania 
na rzecz urzeczywistnienia gospodarki
niskoemisyjnej do roku 2050, inicjatyw 
przemysłowych odnoszących się do planu 
dotyczącego strategicznych technologii 
energetycznych oraz wizji na rok 2050 
w planie działania na rzecz 
energooszczędnej Europy;

Or. en

Poprawka 347
Evžen Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla znaczenie stworzenia 
odpowiednich ram dla przemysłu w celu 
utrzymania go w Europie oraz dalszego 
zwiększania jego światowej 
konkurencyjności; jest przekonany 
w związku z tym, że strategie polityczne 
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UE powinny zatem opierać się na 
solidnych ocenach skutków, w których 
analizowano by wszystkie aspekty 
gospodarczych, społecznych 
i środowiskowych korzyści strategii 
politycznych UE;

Or. en

Poprawka 348
Michael Theurer

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla znaczenie stworzenia 
odpowiednich ram dla przemysłu w celu 
utrzymania go w Europie oraz dalszego 
zwiększania jego światowej 
konkurencyjności; jest przekonany 
w związku z tym, że strategie polityczne 
UE powinny opierać się na solidnych 
ocenach skutków, w których analizowano 
by wszystkie aspekty gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych korzyści 
strategii politycznych UE;

Or. en

Poprawka 349
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. domaga się przedłużenia programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności i 
innowacji (CIP) na okres po 2013 roku 
i jego zdecydowanego rozszerzenia;

18. domaga się utrzymywania 
i rozszerzania innowacyjnego 
finansowania ściśle powiązanego 
z rynkiem, takiego jak obecny program 
ramowy na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (CIP);
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Or. en

Poprawka 350
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. domaga się przedłużenia programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (CIP) na okres po 2013 roku 
i jego zdecydowanego rozszerzenia;

18. domaga się przedłużenia programu 
ramowego na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (CIP) na okres po 2013 roku 
i zdecydowanego rozszerzenia jego łącznej 
kwoty finansowania;

Or. en

Poprawka 351
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla potrzebę przeprowadzania 
systematycznych kontroli jakości 
wszystkich nowych aktów prawodawczych 
z zastosowaniem poniższych kryteriów:
· porady naukowe: jakość dowodów i ich 
interpretacja,
· konsultacje: uzyskiwanie opinii 
„użytkowników” na temat ich 
doświadczeń związanych z 
obowiązującymi regulacjami,
· międzynarodowe analizy porównawcze: 
porównywanie z ustawodawstwem 
w najważniejszych państwach, będących 
konkurentami,
· zgodność wniosku z powiązanym 
prawodawstwem UE,
· osiągnięcie uproszczenia (w tym 
dobrowolne działania alternatywne);
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Or. en

Poprawka 352
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

18a. przypomina, że Europejski Fundusz 
Dostosowania do Globalizacji (EFG) stał 
się narzędziem niezbędnym do tego, aby 
umożliwiać społecznościom przejście 
z sektorów niekonkurencyjnych do 
sektorów o charakterze zrównoważonym; 
podkreśla, że EFG powinien zostać 
utrzymany, a w razie konieczności 
rozszerzony;

Or. en

Poprawka 353
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. domaga się przyspieszenia działań 
zmierzających do stworzenia patentu 
wspólnotowego, poprawy unormowań 
prawnych dla własności intelektualnej, 
przeprowadzenia reformy procedur 
normalizacji oraz doprowadzenia do 
ustanawiania norm na szczeblu 
międzynarodowym dla zapewnienia 
przewagi technologicznej;

19. domaga się przyspieszenia działań 
zmierzających do stworzenia patentu 
wspólnotowego, bez jałowych sporów 
natury językowej. Uważa, że patent 
wspólnotowy umożliwi poprawę 
unormowań prawnych dla własności 
przemysłowej oraz zmniejszenie kosztów 
procedur w zakresie jej ochrony, 
w szczególności w odniesieniu do MŚP,
MMP i przedsiębiorstw o pośredniej 
wielkości w stosunku do dwóch 
pierwszych kategorii, a także 
przeprowadzenie reformy procedur 
normalizacji, zwracając przy tym uwagę 
na przewagę komparatywną wynikającą 
ze spełnienia wysokich norm społecznych 
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i środowiskowych. Jest zdania, że patent 
ten umożliwi także ustanawianie norm na 
szczeblu międzynarodowym dla 
zapewnienia przewagi technologicznej, 
w celu podniesienia jakości informacji 
dostarczanych konsumentom oraz 
zwiększenia bezpieczeństwa 
konsumentów;

Or. fr

Poprawka 354
Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. domaga się przyspieszenia działań 
zmierzających do stworzenia patentu 
wspólnotowego, poprawy unormowań 
prawnych dla własności intelektualnej, 
przeprowadzenia reformy procedur 
normalizacji oraz doprowadzenia do 
ustanawiania norm na szczeblu 
międzynarodowym dla zapewnienia 
przewagi technologicznej;

19. domaga się przyspieszenia działań 
zmierzających do stworzenia patentu 
wspólnotowego, poprawy unormowań 
prawnych dla własności przemysłowej, 
przeprowadzenia reformy procedur 
normalizacji oraz doprowadzenia do 
ustanawiania norm na szczeblu 
międzynarodowym dla zapewnienia 
przewagi technologicznej; jest przekonany, 
że 10 lat stanowi wystarczający okres oraz 
że roczne koszty wynoszące 250 mln EUR 
dla europejskich przedsiębiorstw są zbyt 
wysokie; zdecydowanie popiera zatem 
wyłaniającą się w Radzie koncepcję, aby 
zainicjować procedurę wzmocnionej 
współpracy w związku ze wspólnym 
patentem UE w przypadku, gdy Rada nie 
osiągnie porozumienia podczas obecnej 
prezydencji;

Or. en

Poprawka 355
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 19 
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Projekt rezolucji Poprawka

19. domaga się przyspieszenia działań 
zmierzających do stworzenia patentu 
wspólnotowego, poprawy unormowań 
prawnych dla własności intelektualnej, 
przeprowadzenia reformy procedur 
normalizacji oraz doprowadzenia do 
ustanawiania norm na szczeblu 
międzynarodowym dla zapewnienia 
przewagi technologicznej;

19. domaga się przyspieszenia działań 
zmierzających do stworzenia patentu 
wspólnotowego, który zapewni skuteczną 
ochronę prawną wysokiej jakości przy 
niskich kosztach, oraz zharmonizowanego 
europejskiego systemu rozstrzygania 
sporów dotyczących patentów, poprawy 
unormowań prawnych dla własności 
przemysłowej, przeprowadzenia reformy 
procedur normalizacji oraz doprowadzenia 
do ustanawiania norm na szczeblu 
międzynarodowym dla zapewnienia 
przewagi technologicznej;

Or. fr

Poprawka 356
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. domaga się przyspieszenia działań 
zmierzających do stworzenia patentu 
wspólnotowego, poprawy unormowań 
prawnych dla własności intelektualnej, 
przeprowadzenia reformy procedur 
normalizacji oraz doprowadzenia do 
ustanawiania norm na szczeblu 
międzynarodowym dla zapewnienia 
przewagi technologicznej.

19. domaga się przyspieszenia działań 
zmierzających do rozwiązania obecnych 
trudności oraz do stworzenia jednolitego 
patentu wspólnotowego, mając na uwadze, 
że stan obecny jest niezadowalający dla 
MŚP, oraz „europejskiego funduszu 
patentowego”, poprawy unormowań 
prawnych dla własności przemysłowej 
i intelektualnej, przeprowadzenia reformy 
procedur normalizacji oraz doprowadzenia 
do ustanawiania norm na szczeblu 
międzynarodowym dla zapewnienia 
przewagi technologicznej;

Or. fr
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Poprawka 357
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. domaga się przyspieszenia działań 
zmierzających do stworzenia patentu 
wspólnotowego, poprawy unormowań 
prawnych dla własności intelektualnej, 
przeprowadzenia reformy procedur 
normalizacji oraz doprowadzenia do 
ustanawiania norm na szczeblu 
międzynarodowym dla zapewnienia 
przewagi technologicznej.

19. domaga się przyspieszenia działań
zmierzających do stworzenia patentu 
wspólnotowego, poprawy unormowań 
prawnych dla własności przemysłowej, 
przeprowadzenia reformy procedur 
normalizacji oraz doprowadzenia do 
ustanawiania norm na szczeblu 
międzynarodowym dla zapewnienia 
przewagi technologicznej. Uważa, że 
intensyfikacja działań mających na celu 
zwalczanie procederu podrabiania oraz 
ochronę własności intelektualnej stanowi 
ważny element polityki przemysłowej;

Or. fr

Poprawka 358
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. domaga się przyspieszenia działań 
zmierzających do stworzenia patentu 
wspólnotowego, poprawy unormowań 
prawnych dla własności intelektualnej, 
przeprowadzenia reformy procedur 
normalizacji oraz doprowadzenia do 
ustanawiania norm na szczeblu 
międzynarodowym dla zapewnienia 
przewagi technologicznej.

19. domaga się przyspieszenia działań 
zmierzających do stworzenia patentu 
wspólnotowego, poprawy unormowań 
prawnych dla własności przemysłowej, 
przeprowadzenia reformy procedur 
normalizacji oraz doprowadzenia do 
ustanawiania norm na szczeblu 
międzynarodowym dla zapewnienia 
przewagi technologicznej. Patent 
wspólnotowy należy opracować w oparciu 
o zasadę pewności prawa 
i niedyskryminacji, aby zapobiec 
powstawaniu niekorzystnych sytuacji 
konkurencyjnych między 
przedsiębiorstwami;
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Or. es

Poprawka 359
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. domaga się przyspieszenia działań 
zmierzających do stworzenia patentu 
wspólnotowego, poprawy unormowań 
prawnych dla własności intelektualnej, 
przeprowadzenia reformy procedur 
normalizacji oraz doprowadzenia do 
ustanawiania norm na szczeblu 
międzynarodowym dla zapewnienia 
przewagi technologicznej.

19. domaga się przyspieszenia działań 
zmierzających do stworzenia patentu 
wspólnotowego, poprawy unormowań 
prawnych dla własności przemysłowej, 
przeprowadzenia reformy procedur 
normalizacji oraz doprowadzenia do 
ustanawiania norm na szczeblu 
międzynarodowym dla zapewnienia 
przewagi technologicznej. Wzywa do 
położenia nacisku na zasadę 
interoperacyjności oraz na otwarty 
i przejrzysty proces tworzenia norm;

Or. fr

Poprawka 360
Evžen Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. domaga się przyspieszenia działań 
zmierzających do stworzenia patentu 
wspólnotowego, poprawy unormowań 
prawnych dla własności intelektualnej, 
przeprowadzenia reformy procedur 
normalizacji oraz doprowadzenia do 
ustanawiania norm na szczeblu 
międzynarodowym dla zapewnienia 
przewagi technologicznej;

19. domaga się przyspieszenia działań 
zmierzających do stworzenia patentu 
wspólnotowego, poprawy unormowań 
prawnych dla własności przemysłowej, 
przeprowadzenia reformy procedur 
normalizacji oraz doprowadzenia do 
ustanawiania norm na szczeblu 
międzynarodowym dla zapewnienia 
przewagi technologicznej; jest jednak 
zdania, że przepisy dotyczące normalizacji 
powinny zostać uważnie przemyślane 
w celu zapewnienia konkurencyjności 
przemysłu UE;
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Or. en

Poprawka 361
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. domaga się przyspieszenia działań 
zmierzających do stworzenia patentu 
wspólnotowego, poprawy unormowań 
prawnych dla własności intelektualnej, 
przeprowadzenia reformy procedur 
normalizacji oraz doprowadzenia do 
ustanawiania norm na szczeblu 
międzynarodowym dla zapewnienia 
przewagi technologicznej;

19. domaga się przyspieszenia działań 
zmierzających do stworzenia patentu 
wspólnotowego, poprawy unormowań 
prawnych dla własności przemysłowej, 
przeprowadzenia reformy procedur 
normalizacji oraz doprowadzenia do 
ustanawiania norm na szczeblu 
międzynarodowym dla zapewnienia 
przewagi technologicznej; utrzymywanie 
biurokratycznych kosztów na minimalnym 
poziomie pozwala MŚP zachować 
konkurencyjność (szczególnie 
w odniesieniu do kosztów tłumaczenia 
patentów);

Or. en

Poprawka 362

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. domaga się przyspieszenia działań 
zmierzających do stworzenia patentu 
wspólnotowego, poprawy unormowań 
prawnych dla własności intelektualnej, 
przeprowadzenia reformy procedur 
normalizacji oraz doprowadzenia do 
ustanawiania norm na szczeblu 
międzynarodowym dla zapewnienia 
przewagi technologicznej;

19. domaga się przyspieszenia działań 
zmierzających do stworzenia patentu 
wspólnotowego, poprawy unormowań 
prawnych dla własności przemysłowej, 
przeprowadzenia reformy procedur 
normalizacji i reformy związanej 
z modernizacją polityki normalizacyjnej 
w zakresie TIK w UE oraz doprowadzenia 
do ustanawiania norm na szczeblu 
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międzynarodowym dla zapewnienia 
przewagi technologicznej;

Or. en

Poprawka 363
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla znaczenie uwzględnienia 
aspektów, których obecnie nie obejmuje 
europejskie prawo patentowe, takich jak 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, aby 
umożliwić europejskiemu przemysłowi 
korzystanie z rzetelnej ochrony praw 
własności w odniesieniu do produktów 
i procedur, za przykładem takich państw 
jak Stany Zjednoczone i Japonia;

Or. fr

Poprawka 364
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że ogromny potencjał 
w odniesieniu do prosperowania 
przemysłu europejskiego leży nadal 
w pełnej realizacji rynku wewnętrznego 
oraz wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do szybkiego usunięcia 
przeszkód i barier na rynku wewnętrznym;

Or. de
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Poprawka 365
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 19b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

19b. przypomina, że w celu wzmożenia 
konkurencyjności i technologicznej 
przewagi przemysłu europejskiego należy:
przyjąć jako podstawę europejski system 
normalizacyjny, którego korzyści zostały 
już udowodnione, oraz dokonać jego 
konsolidacji tak, aby możliwie 
najskuteczniej odpowiadał na potrzeby 
innowacyjnych przedsiębiorstw, 
a w szczególności na potrzeby MŚP,
zwiększyć uczestnictwo przedsiębiorstw, 
w szczególności MŚP, w procesie 
normalizacji oraz zagwarantować wysoki 
stopień prestiżu norm;

Or. fr

Poprawka 366
Herbert Reul, Daniel Caspary, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner 
Langen, Jolanta Emilia Hibner, Jorgo Chatzimarkakis, Jens Rohde, Jürgen 
Creutzmann, Amalia Sartori, Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del
Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. domaga się stworzenia zespołu 
zadaniowego ds. restrukturyzacji 
i zwiększenia roli europejskich funduszy 
strukturalnych w procesach 
restrukturyzacji celem stworzenia nowej 
perspektywy dla pracowników 
i przedsiębiorstw. Konieczne jest 
zintensyfikowanie prac 
badawczo-rozwojowych wzgl. procesów 
transformacji;

20. jest zdania, że obowiązek 
restrukturyzacji spoczywa przede 
wszystkim na spółkach i partnerach 
społecznych; wzywa państwa 
członkowskie do społecznego złagodzenia 
skutków przekształcenia gospodarczego 
poprzez zwiększenie mobilności na rynku 
pracy w kontekście modelu flexicurity, 
przekwalifikowania i innych środków;
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Or. en

Poprawka 367
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. domaga się stworzenia zespołu 
zadaniowego ds. restrukturyzacji 
i zwiększenia roli europejskich funduszy 
strukturalnych w procesach 
restrukturyzacji celem stworzenia nowej 
perspektywy dla pracowników 
i przedsiębiorstw. Konieczne jest 
zintensyfikowanie prac 
badawczo-rozwojowych wzgl. procesów 
transformacji;

20. jest zdania, że obowiązek 
restrukturyzacji spoczywa przede 
wszystkim na spółkach i partnerach 
społecznych; wzywa państwa 
członkowskie do społecznego złagodzenia 
skutków przekształcenia gospodarczego 
poprzez zwiększenie mobilności na rynku 
pracy w kontekście modelu flexicurity, 
przekwalifikowania i innych środków;

Or. en

Poprawka 368
Damien Abad

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. domaga się stworzenia zespołu 
zadaniowego ds. restrukturyzacji 
i zwiększenia roli europejskich funduszy 
strukturalnych w procesach 
restrukturyzacji celem stworzenia nowej 
perspektywy dla pracowników 
i przedsiębiorstw. Konieczne jest 
zintensyfikowanie prac 
badawczo-rozwojowych wzgl. procesów 
transformacji;

20. uważa, że polityka konkurencji, oprócz 
przestrzegania zasad rynku 
wewnętrznego, musi odpowiadać na 
potrzeby ambitnej polityki przemysłowej 
poprzez odpowiednią politykę w zakresie 
pomocy państwa, która wspiera inicjatywy 
na rzecz rozwoju innowacyjnych, 
skutecznych i racjonalnie ekologicznych 
technologii. Domaga się stworzenia 
zespołu zadaniowego ds. restrukturyzacji 
i zwiększenia roli europejskich funduszy 
strukturalnych w procesach 
restrukturyzacji celem stworzenia nowej 
perspektywy dla pracowników 
i przedsiębiorstw. Konieczne jest 
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zintensyfikowanie prac 
badawczo-rozwojowych względem
procesów transformacji;

Or. fr

Poprawka 369
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. domaga się stworzenia zespołu 
zadaniowego ds. restrukturyzacji 
i zwiększenia roli europejskich funduszy 
strukturalnych w procesach 
restrukturyzacji celem stworzenia nowej 
perspektywy dla pracowników 
i przedsiębiorstw. Konieczne jest 
zintensyfikowanie prac 
badawczo-rozwojowych wzgl. procesów 
transformacji;

20. domaga się pozostawienia procesu 
restrukturyzacji w gestii państw 
członkowskich celem stworzenia nowej 
perspektywy dla pracowników 
i przedsiębiorstw. Konieczne jest 
zintensyfikowanie prac 
badawczo-rozwojowych względem
procesów transformacji;

Or. en

Poprawka 370
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. domaga się stworzenia zespołu 
zadaniowego ds. restrukturyzacji 
i zwiększenia roli europejskich funduszy 
strukturalnych w procesach 
restrukturyzacji celem stworzenia nowej 
perspektywy dla pracowników 
i przedsiębiorstw. Konieczne jest 
zintensyfikowanie prac 
badawczo-rozwojowych wzgl. procesów 
transformacji;

20. domaga się stworzenia zespołu 
zadaniowego ds. restrukturyzacji 
i zwiększenia roli europejskich funduszy 
strukturalnych w procesach 
restrukturyzacji celem stworzenia nowej 
perspektywy dla pracowników 
i przedsiębiorstw. Konieczne jest 
zintensyfikowanie prac 
badawczo-rozwojowych względem
procesów transformacji, aby wspierać 
pracowników w przechodzeniu do innych 
sektorów, w których możliwe jest 
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znalezienie zatrudnienia;

Or. fr

Poprawka 371
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. domaga się stworzenia zespołu 
zadaniowego ds. restrukturyzacji 
i zwiększenia roli europejskich funduszy 
strukturalnych w procesach 
restrukturyzacji celem stworzenia nowej 
perspektywy dla pracowników 
i przedsiębiorstw. Konieczne jest 
zintensyfikowanie prac 
badawczo-rozwojowych wzgl. procesów 
transformacji;

20. domaga się stworzenia zespołu 
zadaniowego ds. restrukturyzacji, 
złożonego ze wszystkich zainteresowanych 
stron, a w szczególności przedstawicieli 
pracowników, i zwiększenia roli 
europejskich funduszy strukturalnych 
w procesach restrukturyzacji celem 
stworzenia nowej perspektywy dla 
pracowników i przedsiębiorstw. Konieczne 
jest zintensyfikowanie prac 
badawczo-rozwojowych względem
procesów transformacji;

Or. fr

Poprawka 372

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. domaga się stworzenia zespołu 
zadaniowego ds. restrukturyzacji 
i zwiększenia roli europejskich funduszy 
strukturalnych w procesach 
restrukturyzacji celem stworzenia nowej 
perspektywy dla pracowników 
i przedsiębiorstw. Konieczne jest 
zintensyfikowanie prac 
badawczo-rozwojowych wzgl. procesów 

20. domaga się stworzenia zespołu 
zadaniowego ds. restrukturyzacji 
i zwiększenia roli europejskich funduszy 
strukturalnych w procesach 
restrukturyzacji celem stworzenia nowej 
perspektywy dla pracowników 
i przedsiębiorstw. Konieczne jest 
zintensyfikowanie prac 
badawczo-rozwojowych względem
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transformacji; procesów transformacji w kierunku 
innowacyjnych i zrównoważonych 
rozwiązań alternatywnych;

Or. en

Poprawka 373
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. domaga się stworzenia zespołu 
zadaniowego ds. restrukturyzacji 
i zwiększenia roli europejskich funduszy 
strukturalnych w procesach 
restrukturyzacji celem stworzenia nowej 
perspektywy dla pracowników 
i przedsiębiorstw. Konieczne jest 
zintensyfikowanie prac 
badawczo-rozwojowych wzgl. procesów 
transformacji;

20. domaga się stworzenia w Parlamencie 
Europejskim zespołu zadaniowego 
ds. restrukturyzacji i zwiększenia roli 
europejskich funduszy strukturalnych 
w procesach restrukturyzacji celem 
stworzenia nowej perspektywy dla 
pracowników i przedsiębiorstw. Konieczne 
jest zintensyfikowanie prac 
badawczo-rozwojowych względem
procesów transformacji;

Or. en

Poprawka 374
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa do umożliwienia Komisji 
Europejskiej przyjęcia bardziej aktywnej 
roli w przeprowadzaniu restrukturyzacji 
przedsiębiorstw wspólnie z europejską 
radą zakładową. Jeżeli przeprowadzana 
jest taka restrukturyzacja, należy jak 
najszybciej udostępnić Komisji 
Europejskiej wszystkie istotne informacje, 
aby mogła w pełni wykonać swoje zadania 
jako europejski rozmówca i koordynator 
dla państw europejskich. Zapewni to 
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również Komisji większe pole manewru 
przy badaniu i ocenianiu wykorzystywania 
pomocy państwa do celów 
restrukturyzacji;

Or. nl

Poprawka 375
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa do dokładnej oceny i reformy 
Europejskiego Funduszu Dostosowania 
do Globalizacji, aby dostęp do niego był 
szybszy, oraz do zwiększenia jego budżetu 
w następnej perspektywie finansowej.
Sugeruje również założenie europejskiego 
funduszu dostosowania do stanu 
środowiska naturalnego;

Or. fr

Poprawka 376
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. uznaje regionalne zróżnicowanie 
poziomu rozwoju przemysłowego przede 
wszystkim w zakresie procesów 
związanych z deindustrializacją w nowych 
państwach członkowskich i domaga się 
włączenia ich do zrównoważonej polityki 
przemysłowej w celu wzmocnienia 
spójności terytorialnej;

21. uznaje regionalne zróżnicowanie 
poziomu rozwoju przemysłowego przede 
wszystkim w zakresie procesów 
związanych z deindustrializacją w nowych 
państwach członkowskich i domaga się 
włączenia ich do zrównoważonej polityki 
przemysłowej oraz alokacji zasobów 
z funduszy strukturalnych w celu 
wzmocnienia spójności terytorialnej;

Or. fr
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Poprawka 377
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

21a. jest świadomy zróżnicowania 
rodzajów przedsiębiorstw istniejących 
w Europie. Podkreśla w szczególności 
znaczenie przedsiębiorstw 
przyczyniających się do budowania 
„gospodarki społecznej”, opartej na 
modelu definiowanym nie ze względu na 
wielkość lub sektor działalności, lecz ze 
względu na udział zainteresowanych stron 
społecznych, prymat wymiaru ludzkiego 
i celów społecznych nad kapitałem, 
ochronę i stosowanie zasad solidarności 
i odpowiedzialności, równoważenie 
interesów użytkowników z interesem 
ogólnym, dobrowolne i otwarte 
członkostwo, przeznaczanie większej 
części zysków na realizację celów 
zrównoważonego rozwoju oraz 
świadczenie usług na rzecz członków 
w oparciu o zasadę poszanowania interesu 
ogólnego;

Or. it


