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Poprawka 378
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla ogromne znaczenie MŚP w 
przemyśle i wzywa Komisję, aby

22. podkreśla ogromne znaczenie MŚP w 
przemyśle, zwłaszcza jeśli chodzi o 
zapewnienie trwałych miejsc pracy na 
szczeblu regionalnym, i wzywa Komisję, 
aby

Or. fr

Poprawka 379
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla ogromne znaczenie MŚP w 
przemyśle i wzywa Komisję, aby

22. podkreśla ogromne znaczenie MŚP w 
przemyśle i w utrzymaniu dynamizmu
gospodarczego i twórczego oraz wysokiego 
tempa wzrostu i wzywa Komisję, aby

Or. fr

Poprawka 380
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

• przeforsowała wdrożenie regulacji 
poświęconej małym przedsiębiorstwom 

• w większym stopniu uwzględniła 
właściwości i problemy specyficzne dla 
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(„karta małych przedsiębiorstw”) i zajęła 
się niedociągnięciami w stosowaniu 
ustanowionych wytycznych i konkretnych 
środków (np. ograniczenie nakładów na 
administrację, test MŚP),

małych i średnich przedsiębiorstw, 
przyspieszając wdrożenie regulacji 
poświęconej małym przedsiębiorstwom 
(„karta małych przedsiębiorstw”) i 
zajmując się niedociągnięciami w 
stosowaniu ustanowionych wytycznych, a 
także wdrażając odpowiednie konkretne 
środki (np. ograniczenie i uproszczenie 
obciążeń administracyjnych, test MŚP), 
zgodnie ze swoimi celami,

Or. fr

Poprawka 381
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

• przeforsowała wdrożenie regulacji 
poświęconej małym przedsiębiorstwom 
(„karta małych przedsiębiorstw”) i zajęła 
się niedociągnięciami w stosowaniu 
ustanowionych wytycznych i konkretnych 
środków (np. ograniczenie nakładów na 
administrację, test MŚP),

• przeforsowała wdrożenie regulacji 
poświęconej małym przedsiębiorstwom 
(„karta małych przedsiębiorstw”), zajęła 
się niedociągnięciami w stosowaniu 
ustanowionych wytycznych i w ramach 
karty małych przedsiębiorstw uwzględniła 
konkretne środki (np. ograniczenie 
obciążeń administracyjnych, test MŚP), tak 
aby wreszcie osiągnąć wystarczające 
postępy w zakresie europejskich MŚP, co 
pozwoli stworzyć jednakowe warunki 
wstępne dla wszystkich MŚP na rynku 
wewnętrznym,

Or. de

Poprawka 382
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

• przeforsowała wdrożenie regulacji 
poświęconej małym przedsiębiorstwom 

• przeforsowała wdrożenie regulacji 
poświęconej małym przedsiębiorstwom 
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(„karta małych przedsiębiorstw”) i zajęła 
się niedociągnięciami w stosowaniu 
ustanowionych wytycznych i konkretnych 
środków (np. ograniczenie nakładów na 
administrację, test MŚP),

(„karta małych przedsiębiorstw”) i zajęła 
się niedociągnięciami w stosowaniu 
ustanowionych wytycznych i konkretnych 
środków (np. ograniczenie obciążeń
administracyjnych, test MŚP); uważa, że 
oprócz obciążeń administracyjnych należy 
uwzględnić również inne aspekty obciążeń
regulacyjnych, np. koszty przestrzegania 
przepisów;

Or. en

Poprawka 383
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – tiret pierwsze a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

• wspierała MŚP w dostępie do usług i 
kompetencji badawczych poprzez 
konsorcja i fundacje uniwersyteckie oraz 
struktury pośredniczące między 
badaniami a rynkiem;

Or. en

Poprawka 384
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – tiret pierwsze a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

• nie zaniedbała kwestii statutu 
europejskiej spółki prywatnej, która od 
wielu lat jest głównym tematem debaty
europejskiej,

Or. fr
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Poprawka 385
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

• nadal zabiegała o poprawę dostępu do 
możliwości finansowania dla MŚP, a w 
szczególności opracowała racjonalne 
możliwości udziału w firmach typu venture 
capital i wspierała możliwości 
finansowania dla MŚP i ich preferowane 
źródła finansowania w nowej architekturze 
rynku finansowego;

• nadal zabiegała o poprawę dostępu do 
możliwości finansowania dla MŚP, a w 
szczególności opracowała racjonalne 
możliwości udziału w firmach typu venture 
capital i wspierała możliwości 
finansowania dla MŚP i ich preferowane 
źródła finansowania w nowej architekturze 
rynku finansowego; otwierała rynki i 
tworzyła sprawiedliwe warunki wstępne 
dla konkurencji, umożliwiając większej 
liczbie przedsiębiorców i małych firm 
rozwój i przekształcenie się w 
przedsiębiorstwa działające na terenie 
całej Europy;

Or. en

Poprawka 386
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

• nadal zabiegała o poprawę dostępu do 
możliwości finansowania dla MŚP, a w 
szczególności opracowała racjonalne 
możliwości udziału w firmach typu venture 
capital i wspierała możliwości 
finansowania dla MŚP i ich preferowane 
źródła finansowania w nowej architekturze 
rynku finansowego;

• nadal zabiegała o poprawę dostępu do 
możliwości finansowania dla MŚP, a w 
szczególności opracowała racjonalne 
możliwości udziału w firmach typu venture 
capital i wspierała możliwości 
finansowania dla MŚP w perspektywie 
krótko- i długookresowej i ich preferowane 
źródła finansowania w nowej architekturze 
rynku finansowego;

Or. fr
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Poprawka 387
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, 
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – tiret drugie a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

• zweryfikowała wprowadzoną przez UE
definicję małych i średnich 
przedsiębiorstw pod kątem jej 
elastyczności oraz uwzględniania przez 
nią potrzeb takich przedsiębiorstw, które 
wprawdzie osiągają określony poziom 
sprzedaży i zatrudnienia dzięki rozwojowi 
lub z innych przyczyn, ale pod względem 
wielkości pozostają na średnim poziomie;

Or. en

Poprawka 388
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – tiret drugie a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

• rozwijała świadczenie usług doradczych
dla MŚP w zakresie wywozu, a zwłaszcza 
zdobywanie dostępu do rynków krajów 
spoza UE, trwałego utrzymania się na 
tych rynkach oraz ochrony praw 
własności intelektualnej oraz najlepszego
ich finansowego i technologicznego 
wykorzystywania;

Or. fr
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Poprawka 389
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – tiret drugie a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

• zwiększyła udział MŚP w programach 
ramowych w zakresie badań i rozwoju 
poprzez uproszczenie odnośnych procedur 
i uruchomienie bardziej efektywnego 
systemu informacji i wsparcia na szczeblu 
lokalnym;

Or. fr

Poprawka 390
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – tiret drugie a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

• wdrażała projekty umożliwiające 
tworzenie sieci kontaktów między MŚP i 
większymi przedsiębiorstwami wzdłuż
łańcucha wartości;

Or. fr

Poprawka 391
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – tiret drugie a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

• wzmocniła środki na rzecz 
umiędzynarodowienia w celu zwiększenia 
konkurencyjności MŚP i dostosowania 
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ich do wymogów rynku wewnętrznego i 
globalnego;

Or. en

Poprawka 392

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – tiret drugie a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

• zapewniła instrumenty sprzyjające 
rozwojowi i wzrostowi ekoinnowacyjnych 
MŚP oraz tworzeniu parków 
ekoprzemysłowych;

Or. en

Poprawka 393
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian, Damien Abad

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – tiret drugie a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

• wdrażała projekty umożliwiające 
tworzenie sieci kontaktów między MŚP i 
większymi przedsiębiorstwami wzdłuż 
łańcucha wartości;

Or. en

Poprawka 394
Herbert Reul, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Daniel Caspary, Jolanta 
Emilia Hibner, Werner Langen, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Amalia 
Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – tiret drugie b (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

• zbadała, czy średnie i rodzinne 
przedsiębiorstwa, które nie spełniają 
kryteriów obecnej definicji MŚP, mają 
odpowiednią zdolność do wykorzystania 
istniejących i przyszłych możliwości 
finansowania badań i rozwoju, 
kierowanych konkretnie do małych i 
średnich przedsiębiorstw; 

Or. en

Poprawka 395
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – tiret drugie b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

• zapewniła lepsze dostosowanie podaży
do popytu w odniesieniu do patentów, 
zwłaszcza w przypadku MŚP, oraz 
zmniejszyła koszty dostępu MŚP do norm;

Or. fr

Poprawka 396
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian, Damien Abad

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – tiret drugie b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

• propagowała internacjonalizację MŚP;

Or. en
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Poprawka 397
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. uważa, że konieczny jest przegląd 
dyrektywy UE w sprawie publicznych ofert 
przejęcia, aby zapewnić Unii środki 
umożliwiające sprzeciw wobec projektów, 
które mogłyby okazać się szkodliwe dla 
spójności społecznej i stabilności rynku 
wewnętrznego z perspektywy 
przemysłowej, gospodarczej i społecznej; 
jest zdania, że Unia musi mieć możliwość 
sprzeciwu wobec publicznych ofert 
przejęcia składanych przez 
przedsiębiorstwa nieodpowiedzialne 
społecznie lub nieprzestrzegające 
kryteriów dobrego zarządzania, a także 
ofert przejęcia dotyczących sektorów 
uznanych przez państwa członkowskie za 
strategiczne, zgodnie z międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 398
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa do lepszego rozwoju 
partnerstw publiczno-prywatnych;

Or. en
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Poprawka 399
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że polityka pomocy państwa 
nie może być postrzegana tylko przez 
pryzmat prawa konkurencji, lecz powinna 
być w interesie europejskim aktywnie w 
oparciu o jasne zasady i w przejrzysty 
sposób wykorzystywana do rozwoju 
innowacji, wprowadzania produktów na 
rynek czy też przy restrukturyzacji w 
przemyśle;

23. podkreśla, że choć polityka pomocy 
państwa nie może naruszać podstaw 
polityki konkurencji (zwłaszcza środków 
na rzecz przeciwdziałania opłatom 
monopolistycznym i nadużywaniu pozycji 
dominującej), nie może być ona 
ograniczana wskutek zbyt wąskiej
interpretacji przepisów prawnych, która 
szkodzi między innymi innowacyjności; 
jest zdania, że wszelkiego rodzaju polityka 
pomocy powinna stanowić narzędzie 
wspierania innowacji technologicznych, 
sprzyjać współpracy przedsiębiorstw 
biorących udział w tym samym projekcie, 
wspierać rozwój obszarów działalności 
wymagających znacznych kosztów stałych 
oraz zwiększać koordynację między 
różnymi podmiotami gospodarczymi w 
sektorze transportu, zbrojeń, energii, 
zdrowia itp., w których rynek nie może 
dostarczyć zachęt w perspektywie 
krótkookresowej; podkreśla, że polityka 
pomocy powinna też dawać możliwość 
restrukturyzacji i przemian w przemyśle z 
myślą o przywracaniu działalności 
przemysłowej na odnośnych obszarach;

Or. fr

Poprawka 400
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. Uważa, że polityka pomocy państwa 
nie może być postrzegana tylko przez 
pryzmat prawa konkurencji, lecz powinna 
być w interesie europejskim aktywnie w 
oparciu o jasne zasady i w przejrzysty 
sposób wykorzystywana do rozwoju 
innowacji, wprowadzania produktów na 
rynek czy też przy restrukturyzacji w 
przemyśle;

23. Uważa, że istnienie surowych zasad 
dotyczących konkurencji i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego jest 
istotnym wymogiem konkurencyjności 
europejskiego sektora przemysłowego;
rynek wewnętrzny, który jest wolny od 
zakłóceń konkurencji, stanowi gwarancję 
innowacyjności, wydajności i 
skuteczności;

Or. es

Poprawka 401
Jorgo Chatzimarkakis, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że polityka pomocy państwa 
nie może być postrzegana tylko przez 
pryzmat prawa konkurencji, lecz powinna 
być w interesie europejskim aktywnie w 
oparciu o jasne zasady i w przejrzysty 
sposób wykorzystywana do rozwoju 
innowacji, wprowadzania produktów na 
rynek czy też przy restrukturyzacji w 
przemyśle;

23. uważa, że skuteczne i surowe przepisy 
UE dotyczące konkurencji i pomocy 
państwa są nieodzowną podstawą 
konkurencyjnego przemysłu w Europie; 
niezakłócona konkurencja na jednolitym 
rynku UE prowadzi do innowacji oraz 
zwiększa efektywność i produktywność;

Or. en

Poprawka 402
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że polityka pomocy państwa 
nie może być postrzegana tylko przez 
pryzmat prawa konkurencji, lecz powinna 

23. uważa, że skuteczne i surowe przepisy 
UE dotyczące konkurencji i pomocy 
państwa są nieodzowną podstawą 
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być w interesie europejskim aktywnie w 
oparciu o jasne zasady i w przejrzysty 
sposób wykorzystywana do rozwoju 
innowacji, wprowadzania produktów na 
rynek czy też przy restrukturyzacji w 
przemyśle;

konkurencyjnego przemysłu w Europie; 
niezakłócona konkurencja na jednolitym 
rynku UE prowadzi do innowacji oraz 
zwiększa efektywność i produktywność;

Or. en

Poprawka 403
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że polityka pomocy państwa
nie może być postrzegana tylko przez 
pryzmat prawa konkurencji, lecz powinna 
być w interesie europejskim aktywnie w 
oparciu o jasne zasady i w przejrzysty 
sposób wykorzystywana do rozwoju 
innowacji, wprowadzania produktów na 
rynek czy też przy restrukturyzacji w 
przemyśle;

23. uważa, że polityka pomocy państwa
powinna być postrzegana wyłącznie przez 
pryzmat prawa konkurencji, oraz 
podkreśla, że zasady otwartej gospodarki 
rynkowej i zapewnienie równych szans są 
zasadniczą podstawą konkurencyjnego 
przemysłu w Europie;

Or. en

Poprawka 404
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że polityka pomocy państwa nie 
może być postrzegana tylko przez pryzmat 
prawa konkurencji, lecz powinna być w 
interesie europejskim aktywnie w oparciu o 
jasne zasady i w przejrzysty sposób 
wykorzystywana do rozwoju innowacji, 
wprowadzania produktów na rynek czy też 
przy restrukturyzacji w przemyśle;

23. uważa, że polityka pomocy państwa nie 
może być postrzegana tylko przez pryzmat 
prawa konkurencji, lecz powinna być w 
interesie europejskim aktywnie w oparciu o 
jasne zasady i w przejrzysty sposób 
wykorzystywana do rozwoju innowacji, 
wprowadzania produktów na rynek czy też 
przy restrukturyzacji w przemyśle;
twierdzi, że rządy same mogą odgrywać w 
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tym szczególną rolę, sprawując władzę 
rynkową, którą mają jako konsumenci;

Or. nl

Poprawka 405
Herbert Reul, Jan Březina, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że polityka pomocy państwa nie 
może być postrzegana tylko przez pryzmat 
prawa konkurencji, lecz powinna być w 
interesie europejskim aktywnie w oparciu o 
jasne zasady i w przejrzysty sposób 
wykorzystywana do rozwoju innowacji, 
wprowadzania produktów na rynek czy też 
przy restrukturyzacji w przemyśle;

23. uważa, że realizacja strategii Europa 
2020 oraz osiągnięcie do 2020 r. celów w 
zakresie klimatu i energii wymagają, by
polityka pomocy państwa nie była
postrzegana jedynie przez pryzmat prawa 
konkurencji, lecz powinna być w interesie 
europejskim aktywnie w oparciu o jasne 
zasady i w przejrzysty sposób 
wykorzystywana do rozwoju innowacji, 
wprowadzania produktów na rynek czy też 
przy restrukturyzacji w przemyśle;

Or. en

Poprawka 406

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że polityka pomocy państwa nie 
może być postrzegana tylko przez pryzmat 
prawa konkurencji, lecz powinna być w 
interesie europejskim aktywnie w oparciu o 
jasne zasady i w przejrzysty sposób 
wykorzystywana do rozwoju innowacji, 
wprowadzania produktów na rynek czy też 

23. uważa, że polityka pomocy państwa nie 
może być postrzegana tylko przez pryzmat 
prawa konkurencji, lecz powinna być w 
interesie europejskim aktywnie w oparciu o 
jasne zasady i w przejrzysty sposób 
wykorzystywana do rozwoju innowacji, 
wprowadzania na rynek produktów 
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przy restrukturyzacji w przemyśle; zgodnych z zasadą zrównoważonego 
rozwoju czy też przy restrukturyzacji w 
przemyśle przy jednoczesnym stopniowym 
wycofywaniem pomocy na procesy 
niezgodne z zasadą zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 407
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że polityka pomocy państwa nie 
może być postrzegana tylko przez pryzmat 
prawa konkurencji, lecz powinna być w 
interesie europejskim aktywnie w oparciu o 
jasne zasady i w przejrzysty sposób 
wykorzystywana do rozwoju innowacji, 
wprowadzania produktów na rynek czy też 
przy restrukturyzacji w przemyśle;

23. uważa, że polityka pomocy państwa nie 
może być postrzegana tylko przez pryzmat 
prawa konkurencji, lecz powinna być w 
interesie europejskim aktywnie w oparciu o 
jasne zasady i w przejrzysty sposób 
wykorzystywana do rozwoju innowacji, 
wprowadzania produktów na rynek czy też 
przy restrukturyzacji w przemyśle, nie 
zagrażając przy tym przyszłości MŚP;

Or. de

Poprawka 408
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że polityka pomocy państwa nie 
może być postrzegana tylko przez pryzmat 
prawa konkurencji, lecz powinna być w 
interesie europejskim aktywnie w oparciu o 
jasne zasady i w przejrzysty sposób 
wykorzystywana do rozwoju innowacji, 
wprowadzania produktów na rynek czy też 

23. uważa, że polityka pomocy państwa nie 
może być postrzegana tylko przez pryzmat 
prawa konkurencji, lecz powinna być w 
interesie europejskim aktywnie w oparciu o 
jasne zasady i w przejrzysty sposób 
wykorzystywana do rozwoju innowacji, 
konkurencyjności i wprowadzania 
produktów na rynek czy też przy 
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przy restrukturyzacji w przemyśle; restrukturyzacji w przemyśle;

Or. fr

Poprawka 409
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że polityka pomocy państwa nie 
może być postrzegana tylko przez pryzmat 
prawa konkurencji, lecz powinna być w 
interesie europejskim aktywnie w oparciu o 
jasne zasady i w przejrzysty sposób 
wykorzystywana do rozwoju innowacji, 
wprowadzania produktów na rynek czy też 
przy restrukturyzacji w przemyśle;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 410
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla, że zgodnie z wieloma 
niedawnymi badaniami pomoc sektorowa 
stymuluje wzrost, jeżeli daje się pogodzić z 
utrzymaniem konkurencji w objętych nią 
sektorach, a jej uruchomieniu towarzyszą 
mechanizmy zapewniające brak dalszego 
finansowania projektów, które okażą się 
nieskuteczne; domaga się, aby 
przyznawanie pomocy sektorowej było 
zawsze uwarunkowane utrzymaniem
wspieranej działalności na terytorium UE 
przez co najmniej pięć lat lub przez co 
najmniej dziesięć lat w przypadku 
działalności w zakresie badań i rozwoju;
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Or. fr

Poprawka 411
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. sprzeciwia się określonym krajowym 
programom pomocy państwowej, które 
stwarzają nierówne warunki konkurencji i 
stawiają przestrzegające tych zasad
państwa członkowskie w niekorzystnej 
sytuacji z punktu widzenia 
międzynarodowej konkurencji;

Or. da

Poprawka 412
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla w związku z tym, że 
europejskie przedsiębiorstwa muszą być 
konkurencyjne na arenie 
międzynarodowej, zwłaszcza w dziedzinie 
kluczowych technologii wspomagających;

Or. de

Poprawka 413
Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 24. uważa, że wolny handel nadal stanowi 
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handlowe były sporządzane tak, by 
stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Konieczne jest szerokie 
wdrożenie zasady zrównoważonego 
rozwoju i uwzględnienie norm 
ekologicznych w umowach o wolnym 
handlu. Należy dołożyć starań, by chronić 
przemysł europejski przez nieuczciwymi 
praktykami, jak to ma miejsce obecnie w 
sektorze energetyki słonecznej;

fundament wzrostu gospodarczego w 
Europie, i dlatego stanowczo wzywa
Komisję do nieustannego prowadzenia 
dwustronnych i wielostronnych negocjacji 
dotyczących umów o wolnym handlu;

Or. en

Poprawka 414
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
handlowe były sporządzane tak, by 
stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Konieczne jest szerokie 
wdrożenie zasady zrównoważonego 
rozwoju i uwzględnienie norm 
ekologicznych w umowach o wolnym 
handlu. Należy dołożyć starań, by chronić 
przemysł europejski przez nieuczciwymi 
praktykami, jak to ma miejsce obecnie w 
sektorze energetyki słonecznej;

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
handlowe były sporządzane tak, by 
stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter i 
otwartość rynków bez protekcjonizmu; 
konkurencja musi być ukierunkowana na 
usuwanie barier handlowych, liberalizację 
usług, prawa własności intelektualnej i 
zamówienia publiczne; wzywa do 
przyjęcia strategii UE na rzecz 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
na rynkach rozwijających się w celu 
zapewnienia lepszego dostępu na nowych
rynkach i tworzenia produkcji lokalnej;

Or. en

Poprawka 415
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
handlowe były sporządzane tak, by 
stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Konieczne jest szerokie 
wdrożenie zasady zrównoważonego 
rozwoju i uwzględnienie norm 
ekologicznych w umowach o wolnym 
handlu. Należy dołożyć starań, by chronić 
przemysł europejski przez nieuczciwymi 
praktykami, jak to ma miejsce obecnie w 
sektorze energetyki słonecznej;

24. podkreśla, że handel jest jednym z 
fundamentów udanej polityki 
przemysłowej, i dlatego wnosi, aby w 
przyszłości umowy handlowe były 
sporządzane tak, by stanowiły część 
strategii gospodarczej zapewniającej 
uczciwy charakter konkurencji w 
państwach rozwiniętych i rozwijających się 
oraz pełną wzajemność. Uważa, że 
potrzebna jest nowa polityka handlowa, 
która bardziej promuje przemysł 
wytwórczy w Europie i nie zachęca 
przedsiębiorstw do zmiany miejsca 
prowadzenia działalności; w związku z 
tym uważa, że UE powinna zwrócić się do 
swoich partnerów handlowych o pełne 
zniesienie ceł, całkowite usunięcie barier 
pozataryfowych w handlu, 
niedopuszczenie do osłabienia reguł 
pochodzenia oraz niezezwalanie na 
stosowanie zwrotu ceł. Konieczne jest 
szerokie wdrożenie zasady 
zrównoważonego rozwoju i uwzględnienie 
norm ekologicznych w umowach o 
wolnym handlu, a jednocześnie 
nieprzeciążanie umów handlowych 
normami, które nie są związane z 
handlem; w tym celu Komisja powinna 
również monitorować przepisy w 
dziedzinie ochrony środowiska, zasady 
udzielania pomocy państwa oraz inne 
programy wsparcia wdrażane przez kraje
trzecie konkurujące z UE;

Or. en

Poprawka 416
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
handlowe były sporządzane tak, by 
stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Konieczne jest szerokie 
wdrożenie zasady zrównoważonego 
rozwoju i uwzględnienie norm 
ekologicznych w umowach o wolnym 
handlu. Należy dołożyć starań, by chronić 
przemysł europejski przez nieuczciwymi 
praktykami, jak to ma miejsce obecnie w 
sektorze energetyki słonecznej;

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
handlowe były sporządzane tak, by 
stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się oraz pełną wzajemność.
Uważa, że potrzebna jest nowa polityka 
handlowa, która bardziej promuje 
przemysł wytwórczy w Europie i nie 
zachęca przedsiębiorstw do zmiany 
miejsca prowadzenia działalności; w 
związku z tym uważa, że UE powinna 
zwrócić się do swoich partnerów 
handlowych o pełne zniesienie ceł, 
całkowite usunięcie barier 
pozataryfowych w handlu, 
niedopuszczenie do osłabienia reguł 
pochodzenia oraz niezezwalanie na 
stosowanie zwrotu ceł. Konieczne jest 
szerokie wdrożenie zasady 
zrównoważonego rozwoju i uwzględnienie 
norm ekologicznych w umowach o 
wolnym handlu. Należy dołożyć starań, by 
chronić przemysł europejski przed 
nieuczciwymi praktykami, jak to ma 
miejsce obecnie w sektorze energetyki 
słonecznej. W tym celu Komisja powinna 
również monitorować przepisy w 
dziedzinie ochrony środowiska, zasady 
udzielania pomocy państwa oraz inne 
programy wsparcia wdrażane przez kraje
trzecie konkurujące z UE;

Or. en

Poprawka 417
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
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handlowe były sporządzane tak, by 
stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Konieczne jest szerokie 
wdrożenie zasady zrównoważonego 
rozwoju i uwzględnienie norm 
ekologicznych w umowach o wolnym 
handlu. Należy dołożyć starań, by chronić 
przemysł europejski przez nieuczciwymi 
praktykami, jak to ma miejsce obecnie w 
sektorze energetyki słonecznej;

handlowe były sporządzane tak, by 
stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Uważa, że potrzebna 
jest nowa polityka handlowa, która 
bardziej promuje przemysł wytwórczy w 
Europie i nie zachęca przedsiębiorstw do 
zmiany miejsca prowadzenia działalności; 
w związku z tym uważa, że UE powinna 
zwrócić się do swoich partnerów 
handlowych o pełne zniesienie ceł, 
całkowite usunięcie barier 
pozataryfowych w handlu, 
niedopuszczenie do osłabienia reguł 
pochodzenia oraz niezezwalanie na 
stosowanie zwrotu ceł. Konieczne jest 
szerokie wdrożenie zasady 
zrównoważonego rozwoju i uwzględnienie 
norm ekologicznych w umowach o 
wolnym handlu. Należy dołożyć starań, by 
chronić przemysł europejski przed 
nieuczciwymi praktykami, jak to ma 
miejsce obecnie w sektorze energetyki 
słonecznej. W tym celu Komisja powinna 
również monitorować przepisy w 
dziedzinie ochrony środowiska, zasady 
udzielania pomocy państwa oraz inne 
programy wsparcia wdrażane przez kraje
trzecie konkurujące z UE;

Or. en

Poprawka 418
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
handlowe były sporządzane tak, by 
stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Konieczne jest szerokie 

24. podkreśla, że handel jest jednym z 
fundamentów udanej polityki 
przemysłowej i dlatego wnosi, aby w 
przyszłości umowy handlowe były 
sporządzane tak, by stanowiły część 
strategii gospodarczej zapewniającej 
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wdrożenie zasady zrównoważonego 
rozwoju i uwzględnienie norm 
ekologicznych w umowach o wolnym 
handlu. Należy dołożyć starań, by chronić 
przemysł europejski przez nieuczciwymi 
praktykami, jak to ma miejsce obecnie w 
sektorze energetyki słonecznej;

uczciwy charakter konkurencji w 
państwach rozwiniętych i rozwijających 
się. Konieczne jest szerokie wdrożenie 
zasady zrównoważonego rozwoju i 
uwzględnienie norm ekologicznych w 
umowach o wolnym handlu. Należy 
dołożyć starań, by chronić przemysł 
europejski przed nieuczciwymi 
praktykami, jak to ma miejsce obecnie w 
sektorze energetyki słonecznej; w tym celu 
Komisja powinna również monitorować 
przepisy w dziedzinie ochrony środowiska, 
zasady udzielania pomocy państwa oraz 
inne programy wsparcia wdrażane przez 
kraje trzecie konkurujące z UE;

Or. en

Poprawka 419
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian, Damien Abad

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
handlowe były sporządzane tak, by 
stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Konieczne jest szerokie 
wdrożenie zasady zrównoważonego 
rozwoju i uwzględnienie norm 
ekologicznych w umowach o wolnym 
handlu. Należy dołożyć starań, by chronić 
przemysł europejski przez nieuczciwymi 
praktykami, jak to ma miejsce obecnie w 
sektorze energetyki słonecznej;

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
handlowe były sporządzane tak, by były 
spójne z polityką przemysłową UE, 
prowadziły do prawdziwie otwartego 
rynku o wzajemnych i obustronnych 
korzyściach oraz zapobiegały środkom 
ograniczającym handel (np. podatkom 
wywozowym), co doprowadzi do uczciwej 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Aby uwzględnić zasadę 
zrównoważonego rozwoju, umowy o 
handlu powinny odzwierciedlać
problematyczne kwestie społeczne i 
ekologiczne. Należy dołożyć starań, by 
chronić przemysł europejski przed 
nieuczciwymi praktykami;

Or. en
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Poprawka 420
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
handlowe były sporządzane tak, by 
stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Konieczne jest szerokie 
wdrożenie zasady zrównoważonego 
rozwoju i uwzględnienie norm 
ekologicznych w umowach o wolnym 
handlu. Należy dołożyć starań, by chronić 
przemysł europejski przez nieuczciwymi 
praktykami, jak to ma miejsce obecnie w 
sektorze energetyki słonecznej;

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
handlowe były sporządzane tak, by 
stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Konieczne jest szerokie 
wdrożenie zasady zrównoważonego 
rozwoju i uwzględnienie norm 
ekologicznych w umowach o wolnym 
handlu. Należy dołożyć starań, by chronić 
przemysł europejski przed nieuczciwymi 
praktykami, jak to ma miejsce obecnie w 
sektorze energetyki słonecznej; ponadto 
wzywa do uwzględnienia zalet ponownego 
dostosowania kursów wymiany walut, 
które obecnie są nadmiernie korzystne w 
przypadku wywozu towarów z niektórych 
krajów rozwijających się, co zachęca 
przedsiębiorstwa do przenoszenia 
działalności do krajów, w których można 
znaleźć tanią siłę roboczą oraz w których 
obowiązują niedostateczne przepisy 
chroniące prawa związków zawodowych i 
niskie normy ekologiczne;

Or. it

Poprawka 421
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
handlowe były sporządzane tak, by 

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
handlowe były sporządzane tak, by 
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stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Konieczne jest szerokie 
wdrożenie zasady zrównoważonego 
rozwoju i uwzględnienie norm 
ekologicznych w umowach o wolnym 
handlu. Należy dołożyć starań, by chronić 
przemysł europejski przez nieuczciwymi 
praktykami, jak to ma miejsce obecnie w 
sektorze energetyki słonecznej;

stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Konieczne jest szerokie 
wdrożenie zasady zrównoważonego 
rozwoju i uwzględnienie norm 
ekologicznych w umowach o wolnym 
handlu. Wzywa do narzucenia inwestorom 
europejskim w ramach umów handlowych 
społecznej odpowiedzialności biznesu i 
odpowiedzialności łańcuchowej jako 
zabezpieczenia przed dumpingiem 
społecznym. Należy dołożyć starań, by 
chronić przemysł europejski przed 
nieuczciwymi praktykami, jak to ma 
miejsce obecnie w sektorze energetyki 
słonecznej; podstawą umów handlowych 
zawieranych przez UE powinno być także 
przestrzeganie przez kraje podstawowych 
praw pracowników określonych w 
najważniejszych konwencjach MOP;

Or. da

Poprawka 422
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
handlowe były sporządzane tak, by 
stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Konieczne jest szerokie 
wdrożenie zasady zrównoważonego 
rozwoju i uwzględnienie norm 
ekologicznych w umowach o wolnym 
handlu. Należy dołożyć starań, by chronić 
przemysł europejski przez nieuczciwymi 
praktykami, jak to ma miejsce obecnie w 
sektorze energetyki słonecznej;

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
handlowe były sporządzane tak, by 
stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Konieczne jest szerokie 
wdrożenie zasady zrównoważonego 
rozwoju i uwzględnienie norm 
ekologicznych w umowach o wolnym 
handlu. Należy dołożyć starań, by chronić 
przemysł europejski przed nieuczciwymi 
praktykami, jak to ma miejsce obecnie w 
sektorze energetyki słonecznej;
przypomina, że należy zintensyfikować 
dialog na temat kwestii regulacyjnych z 
kluczowymi partnerami handlowymi, 
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zwłaszcza z USA, aby zapobiegać 
barierom handlowym i znosić je;

Or. en

Poprawka 423
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
handlowe były sporządzane tak, by 
stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Konieczne jest szerokie 
wdrożenie zasady zrównoważonego 
rozwoju i uwzględnienie norm 
ekologicznych w umowach o wolnym 
handlu. Należy dołożyć starań, by chronić 
przemysł europejski przez nieuczciwymi 
praktykami, jak to ma miejsce obecnie w 
sektorze energetyki słonecznej;

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
handlowe były sporządzane tak, by 
stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Konieczne jest szerokie 
wdrożenie zasady zrównoważonego 
rozwoju i uwzględnienie norm 
ekologicznych w umowach o wolnym 
handlu. Należy dołożyć starań, by chronić 
przemysł europejski przed nieuczciwymi 
praktykami;

Or. en

Poprawka 424
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
handlowe były sporządzane tak, by 
stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Konieczne jest szerokie 
wdrożenie zasady zrównoważonego 
rozwoju i uwzględnienie norm 
ekologicznych w umowach o wolnym 

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
handlowe na szczeblu wielostronnym i 
dwustronnym były sporządzane tak, by 
stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Konieczne jest szerokie 
wdrożenie zasady zrównoważonego 
rozwoju i uwzględnienie norm 
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handlu. Należy dołożyć starań, by chronić 
przemysł europejski przez nieuczciwymi 
praktykami, jak to ma miejsce obecnie w 
sektorze energetyki słonecznej;

ekologicznych w umowach o wolnym 
handlu. Należy dołożyć starań, by chronić 
przemysł europejski przed nieuczciwymi 
praktykami, jak to ma miejsce obecnie w 
sektorze energetyki słonecznej;

Or. en

Poprawka 425
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
handlowe były sporządzane tak, by 
stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Konieczne jest szerokie 
wdrożenie zasady zrównoważonego 
rozwoju i uwzględnienie norm 
ekologicznych w umowach o wolnym 
handlu. Należy dołożyć starań, by chronić 
przemysł europejski przez nieuczciwymi 
praktykami, jak to ma miejsce obecnie w 
sektorze energetyki słonecznej;

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
handlowe były sporządzane tak, by 
stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Konieczne jest szerokie 
wdrożenie zasady zrównoważonego 
rozwoju i uwzględnienie norm 
wzajemności w umowach o wolnym 
handlu. Należy dołożyć starań, by chronić 
przemysł europejski przed nieuczciwymi 
praktykami, jak to ma miejsce obecnie w 
sektorze energetyki słonecznej;

Or. es

Poprawka 426
Daniel Caspary, Herbert Reul, Jan Březina, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, 
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
handlowe były sporządzane tak, by 
stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Konieczne jest szerokie 

24. wnosi, aby w przyszłości umowy 
handlowe były sporządzane tak, by 
stanowiły część strategii gospodarczej 
zapewniającej uczciwy charakter 
konkurencji w państwach rozwiniętych i 
rozwijających się. Konieczne jest szerokie 
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wdrożenie zasady zrównoważonego 
rozwoju i uwzględnienie norm 
ekologicznych w umowach o wolnym 
handlu. Należy dołożyć starań, by chronić 
przemysł europejski przez nieuczciwymi 
praktykami, jak to ma miejsce obecnie w 
sektorze energetyki słonecznej;

wdrożenie zasady zrównoważonego 
rozwoju, a normy społeczne i ekologiczne 
powinny być w miarę możliwości 
uwzględniane w umowach o wolnym 
handlu. Należy dołożyć starań, by chronić 
przemysł europejski przed nieuczciwymi 
praktykami, jak to ma miejsce obecnie w 
sektorze energetyki słonecznej;

Or. en

Poprawka 427
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. uważa, że w celu wzmocnienia 
przemysłu europejskiego, a zwłaszcza 
poprawy konkurencyjności 
przedsiębiorstw w ramach gospodarki 
światowej, konieczne jest wprowadzenie 
przepisów europejskich regulujących 
oznaczanie pochodzenia (etykiety „Made 
in”); umożliwiłoby to obywatelom i 
konsumentom dokonywanie świadomego
wyboru oraz pobudziło produkcję w Unii 
Europejskiej, która w wielu przypadkach 
zakłada przestrzeganie norm 
jakościowych i wysokich standardów w 
zakresie produkcji;

Or. it

Poprawka 428
Judith A. Merkies

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Komisję, aby nie tylko 
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zwiększyła efektywność środowiskową 
przemysłu UE w drodze swoich wniosków 
ustawodawczych, lecz jednocześnie 
zapewniła stosowanie norm ekologicznych 
obowiązujących w przypadku produktów 
wytworzonych w Unii Europejskiej 
również do produktów wwożonych na 
jednolity rynek UE, koncentrując się nie 
tylko na określaniu tych zasad, lecz także 
na ich przestrzeganiu;

Or. en

Poprawka 429
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Komisję, aby realizowała cele 
określone w komunikacie w sprawie 
globalnego wymiaru Europy i w 
planowanym komunikacie w sprawie 
polityki handlowej, zwłaszcza poprzez 
ambitny plan dostępu do nowych rynków 
w ramach dauhańskiej rundy rozwojowej, 
łącznie z umowami sektorowymi, np. w 
dziedzinie substancji chemicznych i 
maszyn;

Or. en

Poprawka 430
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. domaga się utrzymania skutecznych 
instrumentów ochrony handlu, mających 
na celu przeciwdziałanie nieuczciwym 
praktykom handlowym, np. stosowaniu 
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podwójnych cen w zakresie zaopatrzenia 
w surowce czy też subsydiowaniu 
przemysłu krajowego;

Or. fr

Poprawka 431
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. przypomina o konieczności 
stosowania, w uzasadnionych 
okolicznościach, instrumentów ochrony 
handlu wobec krajów, które nie 
przestrzegają zasad handlu 
międzynarodowego bądź umów o wolnym 
handlu zawartych z UE;

Or. fr

Poprawka 432
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla, że handel jest jednym z 
fundamentów udanej polityki 
przemysłowej;

Or. en

Poprawka 433
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 24b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

24b. uważa za konieczne wprowadzenie w 
Unii instrumentów umożliwiających:
• prowadzenie bardziej aktywnej polityki 
antydumpingowej i zapobieganie m.in. 
finansowaniu wywozu stosowanemu przez 
niektóre kraje spoza UE,
• nakładanie podatku od emisji dwutlenku 
węgla pobieranego przy przekraczaniu 
granic Unii w przypadku 
nieprzestrzegania norm środowiskowych,
• prowadzenie rzeczywistej polityki 
kursowej na rzecz handlowych interesów 
UE,
• dopilnowanie wdrożenia koncepcji 
sprawiedliwego handlu opartej na 
wzajemnym przestrzeganiu norm 
społecznych, środowiskowych i
kulturowych oraz norm dotyczących 
poszanowania praw człowieka w ramach 
międzynarodowej wymiany handlowej;

Or. fr

Poprawka 434
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla potrzebę wykorzystania 
pomysłów i kompetencji osób zajmujących 
się modernizacją przemysłu i zwraca w 
związku z tym uwagę na konieczność jak 
największego zaangażowania 
wykraczającego poza przewidziane 
przepisami minimum (np. dyrektywy 
2002/14/WE, 2009/38/WE);

25. podkreśla, że innowacje wdrażane z 
inicjatywy pracowników są kluczowym 
narzędziem służącym rozwojowi 
przemysłu europejskiego; podkreśla, że 
innowacje wdrażane z inicjatywy 
pracowników zakładają systematyczne 
angażowanie pracowników w proces 
innowacji; podkreśla, że sektor 
przemysłowy kryje ogromny 
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niewykorzystany potencjał, jeśli chodzi o 
innowacje wdrażane z inicjatywy 
pracowników, które służą osiągnięciu celu 
UE, jakim jest stanie się regionem 
przodującym w dziedzinie innowacji na 
arenie międzynarodowej; podkreśla, że 
zaangażowanie pracowników w proces 
innowacji przyczynia się również do 
zwiększania wydajności i zadowolenia z 
pracy, ma pozytywny wpływ na osiąganie 
przez przedsiębiorstwa lepszych wyników 
końcowych oraz pomaga osiągnąć lepsze 
wyniki przy opracowywaniu nowych 
produktów i procesów; zwraca w związku 
z tym uwagę na konieczność jak 
największego zaangażowania 
wykraczającego poza przewidziane 
przepisami minimum (np. dyrektywy 
2002/14/WE, 2009/38/WE);

Or. da

Poprawka 435
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla potrzebę wykorzystania 
pomysłów i kompetencji osób zajmujących 
się modernizacją przemysłu i zwraca w 
związku z tym uwagę na konieczność jak 
największego zaangażowania
wykraczającego poza przewidziane 
przepisami minimum (np. dyrektywy 
2002/14/WE, 2009/38/WE);

25. podkreśla potrzebę wykorzystania 
pomysłów i kompetencji pracowników do 
restrukturyzacji przemysłu i zwraca w 
związku z tym uwagę na konieczność jak 
najszerzej zakrojonych konsultacji;

Or. en
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Poprawka 436
Herbert Reul, Jan Březina, Lena Kolarska-Bobińska, Amalia Sartori, Werner Langen, 
Eija-Riitta Korhola, Daniel Caspary, Jolanta Emilia Hibner, Aldo Patriciello, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla potrzebę wykorzystania 
pomysłów i kompetencji osób zajmujących 
się modernizacją przemysłu i zwraca w 
związku z tym uwagę na konieczność jak 
największego zaangażowania
wykraczającego poza przewidziane 
przepisami minimum (np. dyrektywy 
2002/14/WE, 2009/38/WE);

25. podkreśla potrzebę wykorzystania 
pomysłów i kompetencji pracowników do 
restrukturyzacji przemysłu i zwraca w 
związku z tym uwagę na konieczność jak 
najszerzej zakrojonych konsultacji;

Or. en

Poprawka 437
Niki Tzavela

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla znaczenie wkładu 
pracowników w zwiększanie rozwoju i 
postępu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 438

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Śródtytuł piąty

Projekt rezolucji Poprawka

Sektory Sektory przemysłowe
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Or. en

Poprawka 439
Jens Rohde

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest przekonany, że w modernizacji i 
podnoszeniu konkurencyjności pomocna 
jest nie tylko polityka przekrojowa, lecz 
także inicjatywy sektorowe uwzględniające 
specyfikę poszczególnych branż, i domaga 
się:

26. jest przekonany, że w modernizacji i 
podnoszeniu konkurencyjności pomocna 
jest nie tylko polityka przekrojowa, lecz 
także inicjatywy sektorowe uwzględniające 
specyfikę poszczególnych branż, w tym 
wymiana najlepszych praktyk, 
benchmarking i podobnego rodzaju 
miękkie narzędzia kształtowania polityki, 
dzięki którym żadne inicjatywy sektorowe 
nie zakłócają funkcjonowania rynku, i 
domaga się:

Or. en

Poprawka 440
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest przekonany, że w modernizacji i 
podnoszeniu konkurencyjności pomocna 
jest nie tylko polityka przekrojowa, lecz 
także inicjatywy sektorowe 
uwzględniające specyfikę poszczególnych 
branż, i domaga się:

26. jest przekonany, że aby jeszcze bardziej 
przyczyniać się do modernizacji i 
podniesienia konkurencyjności, należy nie
tylko prowadzić politykę przekrojową, lecz 
także wdrożyć inicjatywy sektorowe, i 
domaga się:

Or. fr

Poprawka 441
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Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest przekonany, że w modernizacji i 
podnoszeniu konkurencyjności pomocna 
jest nie tylko polityka przekrojowa, lecz 
także inicjatywy sektorowe uwzględniające 
specyfikę poszczególnych branż, i domaga 
się:

26. jest przekonany, że w modernizacji,
podnoszeniu konkurencyjności i 
zapewnieniu zrównoważonego rozwoju 
pomocna jest nie tylko polityka 
przekrojowa, lecz także konkretne 
inicjatywy uwzględniające specyfikę 
poszczególnych sektorów przemysłowych, 
ich łańcuchów dostaw i związanych z nimi 
usług, i domaga się:

Or. en

Poprawka 442
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

• odnowienia, analogicznego rozwoju i 
jasnego strategicznego ukierunkowania
przez Komisję obecnego podejścia 
sektorowego (zespoły zadaniowe, rady 
doradcze wysokiego szczebla, platformy 
innowacji, takie jak CARS 21) przy 
zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych podmiotów;

• wdrożenia zaleceń dotyczących obecnego 
podejścia sektorowego (zespoły 
zadaniowe, rady doradcze wysokiego 
szczebla, platformy innowacji, takie jak 
CARS 21) w sposób dostosowany do 
potrzeb poszczególnych branż,
opracowany analogicznie przez Komisję
przy zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, a także 
przyjęcia nowych inicjatyw sektorowych w 
innych odpowiednich sektorach;

Or. en
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Poprawka 443
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia 
Hibner, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

• odnowienia, analogicznego rozwoju i 
jasnego strategicznego ukierunkowania
przez Komisję obecnego podejścia 
sektorowego (zespoły zadaniowe, rady 
doradcze wysokiego szczebla, platformy 
innowacji, takie jak CARS 21) przy 
zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych podmiotów;

• wdrożenia zaleceń dotyczących obecnego 
podejścia sektorowego (zespoły 
zadaniowe, rady doradcze wysokiego 
szczebla, platformy innowacji, takie jak 
CARS 21) w sposób dostosowany do 
potrzeb poszczególnych branż,
opracowany analogicznie przez Komisję
przy zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, a także 
przyjęcia nowych inicjatyw sektorowych w 
innych odpowiednich sektorach;

Or. en

Poprawka 444

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

• odnowienia, analogicznego rozwoju i 
jasnego strategicznego ukierunkowania 
przez Komisję obecnego podejścia 
sektorowego (zespoły zadaniowe, rady 
doradcze wysokiego szczebla, platformy 
innowacji, takie jak CARS 21) przy 
zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych podmiotów;

• odnowienia, analogicznego opracowania
i jasnego strategicznego ukierunkowania 
przez Komisję obecnego podejścia do 
poszczególnych sektorów przemysłowych 
(zespoły zadaniowe, rady doradcze 
wysokiego szczebla, rynki pionierskie,
platformy innowacji oraz europejskie 
platformy technologiczne) przy 
zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych podmiotów;

Or. en
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Poprawka 445
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

• odnowienia, analogicznego rozwoju i 
jasnego strategicznego ukierunkowania 
przez Komisję obecnego podejścia 
sektorowego (zespoły zadaniowe, rady 
doradcze wysokiego szczebla, platformy 
innowacji, takie jak CARS 21) przy 
zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych podmiotów;

• odnowienia, analogicznego opracowania
i jasnego strategicznego ukierunkowania 
przez Komisję obecnego podejścia 
sektorowego (zespoły zadaniowe, rady 
doradcze wysokiego szczebla, platformy 
innowacji) przy zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych podmiotów;

Or. en

Poprawka 446
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

• odnowienia, analogicznego rozwoju i 
jasnego strategicznego ukierunkowania 
przez Komisję obecnego podejścia 
sektorowego (zespoły zadaniowe, rady 
doradcze wysokiego szczebla, platformy 
innowacji, takie jak CARS 21) przy 
zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych podmiotów;

• odnowienia, analogicznego opracowania
i jasnego strategicznego ukierunkowania 
przez Komisję obecnego podejścia 
sektorowego (zespoły zadaniowe, rady 
doradcze wysokiego szczebla, platformy 
technologiczne i platformy innowacji, 
takie jak CARS 21) przy zaangażowaniu 
wszystkich zainteresowanych podmiotów;

Or. en

Poprawka 447

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret pierwsze a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

• zapewnienia zgodności podejść 
sektorowych z zasadą zrównoważonego 
rozwoju stosownie do celów polityki UE w 
dziedzinie klimatu i energii oraz 
ambitnych celów efektywnej gospodarki 
zasobami;

Or. en

Poprawka 448

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret pierwsze b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

• uwzględnienia całej gamy dostępnych 
środków politycznych, w tym poziomów 
referencyjnych i norm oraz trwałych prac 
badawczo-rozwojowych i działań na rzecz 
innowacji;

Or. en

Poprawka 449
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta 
Korhola, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

• precyzyjnego wdrożenia wyników; skreślone

Or. en
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Poprawka 450
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

• precyzyjnego wdrożenia wyników; skreślone

Or. en

Poprawka 451
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

• precyzyjnego wdrożenia wyników; • precyzyjnego wdrożenia wyników w 
ramach podejścia opartego na łańcuchu 
wartości;

Or. en

Poprawka 452
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret drugie a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

• wzywa do rozwijania branż 
wykorzystujących technologie 
informacyjno-komunikacyjne, a zwłaszcza 
do zwiększania liczby zastosowań, które 
wykorzystują wspólne standardy oraz w 
miarę możliwości otwarte 
oprogramowanie, a także wzywa do 
lepszego wykorzystywania komputerów i 
superkomputerów podczas tworzenia 
pomocnych modeli złożonych systemów, w 
tym procesów przemysłowych, oraz do 
szerszego ich wykorzystywania w 
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monitorowaniu i kontrolowaniu ogromu 
danych przetwarzanych w nowoczesnych 
przedsiębiorstwach przemysłowych;

Or. en

Poprawka 453
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret trzecie

Projekt rezolucji Poprawka

• skupienia szczególnej uwagi na 
kluczowych sektorach europejskich, m.in. 
branży motoryzacyjnej, energii 
odnawialnej, lotnictwie, branży 
chemicznej, żywnościowej i twórczej,

skreślone

Or. en

Poprawka 454
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, 
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret trzecie

Projekt rezolucji Poprawka

• skupienia szczególnej uwagi na 
kluczowych sektorach europejskich, m.in. 
branży motoryzacyjnej, energii 
odnawialnej, lotnictwie, branży 
chemicznej, żywnościowej i twórczej,

skreślone

Or. en

Poprawka 455
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret trzecie
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Projekt rezolucji Poprawka

• skupienia szczególnej uwagi na 
kluczowych sektorach europejskich, m.in. 
branży motoryzacyjnej, energii 
odnawialnej, lotnictwie, branży 
chemicznej, żywnościowej i twórczej,

skreślone

Or. en

Poprawka 456
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret trzecie

Projekt rezolucji Poprawka

• skupienia szczególnej uwagi na 
kluczowych sektorach europejskich, m.in. 
branży motoryzacyjnej, energii 
odnawialnej, lotnictwie, branży 
chemicznej, żywnościowej i twórczej,

• niezwłocznego przyjęcia odpowiednich 
środków w przypadku stwierdzenia w 
krajach trzecich zjawiska dumpingu lub 
subsydiowania,

Or. es

Poprawka 457

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret trzecie

Projekt rezolucji Poprawka

• skupienia szczególnej uwagi na 
kluczowych sektorach europejskich, m.in. 
branży motoryzacyjnej, energii 
odnawialnej, lotnictwie, branży 
chemicznej, żywnościowej i twórczej,

• oceny kluczowych europejskich sektorów 
przemysłowych pod kątem potencjału 
tworzenia nowych miejsc pracy oraz 
trwałego rozwoju z myślą o wskazaniu
dalszych inicjatyw;

Or. en
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Poprawka 458
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret trzecie

Projekt rezolucji Poprawka

• skupienia szczególnej uwagi na 
kluczowych sektorach europejskich, m.in. 
branży motoryzacyjnej, energii 
odnawialnej, lotnictwie, branży 
chemicznej, żywnościowej i twórczej,

• skupienia szczególnej uwagi na 
kluczowych sektorach europejskich, m.in. 
branży motoryzacyjnej, energii 
odnawialnej, lotnictwie, branży 
chemicznej, spożywczej i twórczej; w tym 
kontekście zauważa, że nowe branże, np. 
wykorzystujące morską energię wiatrową i 
inne odnawialne źródła energii, wymagają 
silnego wsparcia zarówno pod względem 
politycznym, jak i finansowym, aby 
Europa utrzymała swoją czołową pozycję 
na świecie;

Or. en

Poprawka 459
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret trzecie

Projekt rezolucji Poprawka

• skupienia szczególnej uwagi na 
kluczowych sektorach europejskich, m.in. 
branży motoryzacyjnej, energii 
odnawialnej, lotnictwie, branży
chemicznej, żywnościowej i twórczej,

• skupienia szczególnej uwagi na 
kluczowych sektorach europejskich, m.in. 
branży motoryzacyjnej, energii 
odnawialnej, przemyśle środowiskowym, 
technologiach informacyjno-
komunikacyjnych, biotechnologii,
lotnictwie, turystyce i branży twórczej,

Or. es
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Poprawka 460
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret trzecie

Projekt rezolucji Poprawka

• skupienia szczególnej uwagi na 
kluczowych sektorach europejskich, m.in. 
branży motoryzacyjnej, energii 
odnawialnej, lotnictwie, branży 
chemicznej, żywnościowej i twórczej,

• skupienia szczególnej uwagi na 
kluczowych sektorach europejskich, które 
stoją w obliczu poważnych wyzwań 
społecznych, ale kryją w sobie potencjał 
biznesowy, m.in. energii odnawialnej, 
transporcie zorganizowanym zgodnie z 
zasadą zrównoważonego rozwoju i branży 
twórczej,

Or. da

Poprawka 461
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret trzecie

Projekt rezolucji Poprawka

• skupienia szczególnej uwagi na 
kluczowych sektorach europejskich, m.in. 
branży motoryzacyjnej, energii 
odnawialnej, lotnictwie, branży 
chemicznej, żywnościowej i twórczej,

• skupienia szczególnej uwagi na 
kluczowych sektorach europejskich, m.in. 
branży motoryzacyjnej, energii 
odnawialnej, lotnictwie, branży 
chemicznej, spożywczej i twórczej, przy
jednoczesnym wzmocnieniu innych
sektorów rozwijających się,

Or. de

Poprawka 462
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret trzecie

Projekt rezolucji Poprawka

• skupienia szczególnej uwagi na • skupienia szczególnej uwagi na 
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kluczowych sektorach europejskich, m.in. 
branży motoryzacyjnej, energii 
odnawialnej, lotnictwie, branży 
chemicznej, żywnościowej i twórczej,

kluczowych sektorach europejskich, m.in. 
branży motoryzacyjnej, energii 
odnawialnej, lotnictwie, branży 
chemicznej, technologiach informacyjno-
komunikacyjnych oraz branży spożywczej
i twórczej,

Or. fr

Poprawka 463
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret trzecie

Projekt rezolucji Poprawka

• skupienia szczególnej uwagi na 
kluczowych sektorach europejskich, m.in. 
branży motoryzacyjnej, energii 
odnawialnej, lotnictwie, branży 
chemicznej, żywnościowej i twórczej,

• skupienia szczególnej uwagi na 
kluczowych sektorach europejskich, m.in. 
branży motoryzacyjnej, odnawialnych 
źródłach energii, technologiach 
energooszczędnych, lotnictwie, branży 
chemicznej, spożywczej i twórczej,

Or. el

Poprawka 464
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret trzecie

Projekt rezolucji Poprawka

• skupienia szczególnej uwagi na 
kluczowych sektorach europejskich, m.in. 
branży motoryzacyjnej, energii 
odnawialnej, lotnictwie, branży 
chemicznej, żywnościowej i twórczej,

• skupienia szczególnej uwagi na 
kluczowych sektorach europejskich, m.in. 
branży motoryzacyjnej, energii 
odnawialnej i branży propagującej 
oszczędność energii, lotnictwie, branży 
chemicznej, technologiach informacyjno-
komunikacyjnych, branży spożywczej, 
maszynowej i twórczej,
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Or. en

Poprawka 465
Françoise Grossetête

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret trzecie

Projekt rezolucji Poprawka

• skupienia szczególnej uwagi na 
kluczowych sektorach europejskich, m.in. 
branży motoryzacyjnej, energii 
odnawialnej, lotnictwie, branży 
chemicznej, żywnościowej i twórczej,

• skupienia szczególnej uwagi na 
kluczowych sektorach europejskich, m.in. 
branży motoryzacyjnej, branży ochrony 
zdrowia, energii odnawialnej, lotnictwie, 
branży chemicznej, spożywczej i twórczej,

Or. fr

Poprawka 466
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret trzecie

Projekt rezolucji Poprawka

• skupienia szczególnej uwagi na 
kluczowych sektorach europejskich, m.in. 
branży motoryzacyjnej, energii 
odnawialnej, lotnictwie, branży 
chemicznej, żywnościowej i twórczej,

• skupienia szczególnej uwagi na 
kluczowych sektorach europejskich, m.in. 
branży motoryzacyjnej, energii 
odnawialnej, lotnictwie, branży 
chemicznej, spożywczej i twórczej oraz 
recyklingu;

Or. en

Poprawka 467
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret trzecie a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

• wzmocnienia sektorów, w których Unii 
Europejskiej udało się osiągnąć przewagę 
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konkurencyjną w skali światowej, takich 
jak lotnictwo, branża chemiczna, 
motoryzacyjna, spożywcza, tekstylno-
odzieżowa i maszynowa,

Or. fr

Poprawka 468
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret trzecie a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

• utworzenia publicznej bazy danych w 
internecie, „wirtualnej Europy”, 
obejmującej informacje przestrzenne, 
branżowe i biznesowe połączone w sposób, 
który pomaga przedsiębiorstwom łatwo 
znaleźć partnerów biznesowych i dzięki 
temu zacieśnia współpracę i szerzej 
upowszechnia najlepsze praktyki;

Or. en

Poprawka 469
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret trzecie a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

• położenia nacisku na komplementarny 
charakter poszczególnych rodzajów 
technologii międzysektorowych oraz na 
przypadki zbieżności odnośnych sektorów 
możliwej dzięki przestawieniu się na
gospodarkę cyfrową,

Or. fr
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Poprawka 470
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 26 – tiret trzecie b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

• wspierania rozwoju nowych dziedzin 
działalności, np. branży energii 
odnawialnej i branży twórczej, w których 
to sektorach Europa ma silną pozycję i 
które oferują duży potencjał tworzenia 
miejsc pracy,

Or. fr

Poprawka 471
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa Komisję do przestrzegania 
założonych planów działania i wniosków 
opracowanych w ramach podejść 
branżowych; uważa, że te plany działania 
pozwalają przedsiębiorstwom uzyskać 
pewność co do długookresowego 
planowania i są cennym narzędziem 
służącym utrzymaniu konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 472
Evžen Tošenovský

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa Komisję do przestrzegania 
założonych planów działania i wniosków 
opracowanych w ramach podejść 
branżowych; uważa, że te plany działania 
pozwalają przedsiębiorstwom uzyskać 
pewność co do długookresowego 
planowania i są cennym narzędziem 
służącym utrzymaniu konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 473
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa Komisję do przestrzegania 
założonych planów działania i wniosków 
opracowanych w ramach podejść 
branżowych; uważa, że te plany działania 
pozwalają przedsiębiorstwom uzyskać 
pewność co do długookresowego 
planowania i są cennym narzędziem 
służącym utrzymaniu konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 474
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa Komisję do przestrzegania 
założonych planów działania i wniosków 
opracowanych w ramach podejść 
branżowych; uważa, że te plany działania 
pozwalają przedsiębiorstwom uzyskać 
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pewność co do długookresowego 
planowania i są cennym narzędziem 
służącym utrzymaniu konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 475
Herbert Reul, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Jens Rohde, Eija-Riitta Korhola, 
Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Jürgen Creutzmann, 
Daniel Caspary, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że przemysł europejski, który 
korzysta z udogodnień wynikających z 
działań politycznych i dobrych 
uregulowań prawnych, powinien przejąć 
większą odpowiedzialność w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia 
w Europie. Przemysł powinien na zasadzie 
dobrowolnych zobowiązań wykazać 
wyraźne zaangażowanie w inwestycje 
unijne, wzmocnienie potencjału badań 
naukowych, wkład w nowe standardy 
kwalifikacji, zapewnienie opłacalności 
produktów i metod ich wytwarzania oraz 
tworzenie tam gdzie to możliwe, 
strategicznych partnerstw w Europie;

27. zwraca uwagę, że odpowiedzialność 
społeczna staje się dla przedsiębiorstw
coraz ważniejszym czynnikiem 
konkurencyjności, poczynając od 
zdolności innowacyjnych, zarządzania 
ryzykiem i orientacji strategicznej, przez 
marketing, aż po motywowanie 
pracowników; wzywa europejskie
przedsiębiorstwa i przedsiębiorców, by 
nadal wywiązywali się ze swoich 
rozległych zobowiązań korporacyjnych i 
społecznych oraz inwestowali w Europie, 
aby zapewnić wzrost zatrudnienia, 
innowacyjność, ustawiczne kształcenie 
oraz dobrobyt w Europie;

Or. en

Poprawka 476
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że przemysł europejski, który 
korzysta z udogodnień wynikających z 
działań politycznych i dobrych 
uregulowań prawnych, powinien przejąć 

27. zwraca uwagę, że odpowiedzialność 
społeczna staje się dla przedsiębiorstw
coraz ważniejszym czynnikiem 
konkurencyjności, poczynając od 
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większą odpowiedzialność w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia 
w Europie. Przemysł powinien na zasadzie 
dobrowolnych zobowiązań wykazać 
wyraźne zaangażowanie w inwestycje 
unijne, wzmocnienie potencjału badań 
naukowych, wkład w nowe standardy 
kwalifikacji, zapewnienie opłacalności 
produktów i metod ich wytwarzania oraz 
tworzenie tam gdzie to możliwe, 
strategicznych partnerstw w Europie;

zdolności innowacyjnych, zarządzania 
ryzykiem i orientacji strategicznej, przez 
marketing, aż po motywowanie 
pracowników; wzywa europejskie
przedsiębiorstwa i przedsiębiorców, by 
nadal wywiązywali się ze swoich
rozległych zobowiązań korporacyjnych i 
społecznych oraz inwestowali w Europie, 
aby zapewnić wzrost zatrudnienia, 
innowacyjność, ustawiczne kształcenie 
oraz dobrobyt w Europie;

Or. en

Poprawka 477
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że przemysł europejski, który 
korzysta z udogodnień wynikających z 
działań politycznych i dobrych 
uregulowań prawnych, powinien przejąć 
większą odpowiedzialność w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia 
w Europie. Przemysł powinien na zasadzie 
dobrowolnych zobowiązań wykazać 
wyraźne zaangażowanie w inwestycje 
unijne, wzmocnienie potencjału badań 
naukowych, wkład w nowe standardy 
kwalifikacji, zapewnienie opłacalności 
produktów i metod ich wytwarzania oraz 
tworzenie tam gdzie to możliwe, 
strategicznych partnerstw w Europie;

27. zwraca uwagę, że odpowiedzialność 
społeczna staje się dla przedsiębiorstw
coraz ważniejszym czynnikiem 
konkurencyjności, poczynając od 
zdolności innowacyjnych, zarządzania 
ryzykiem i orientacji strategicznej, przez 
marketing, aż po motywowanie 
pracowników; wzywa europejskie
przedsiębiorstwa i przedsiębiorców, by 
zwiększali swoje zobowiązania
korporacyjne i społeczne oraz swoje 
inwestycje w Europie, aby zapewnić wzrost 
zatrudnienia, innowacyjność oraz nowe 
standardy kwalifikacji w Europie;

Or. en

Poprawka 478
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że przemysł europejski, który 
korzysta z udogodnień wynikających z 
działań politycznych i dobrych uregulowań 
prawnych, powinien przejąć większą 
odpowiedzialność w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia w 
Europie. Przemysł powinien na zasadzie 
dobrowolnych zobowiązań wykazać 
wyraźne zaangażowanie w inwestycje 
unijne, wzmocnienie potencjału badań 
naukowych, wkład w nowe standardy 
kwalifikacji, zapewnienie opłacalności 
produktów i metod ich wytwarzania oraz 
tworzenie tam gdzie to możliwe, 
strategicznych partnerstw w Europie;

27. uważa, że wszystkie europejskie 
instytucje, przemysł i zainteresowane 
strony powinny blisko współpracować nad 
wypracowaniem dobrych uregulowań 
prawnych oraz przejąć większą 
odpowiedzialność w zakresie utrzymania 
inwestycji i produkcji w Europie, 
będących dla przemysłu gwarancją 
zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia 
oraz utrzymania poziomu badań 
naukowych; uważa, że przemysł powinien 
wnosić wkład w nowe standardy 
kwalifikacji, zapewnienie opłacalności 
produktów i metod ich wytwarzania oraz 
tworzenie tam, gdzie to możliwe, 
strategicznych partnerstw na obszarze 
Europy;

Or. en

Poprawka 479
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że przemysł europejski, który 
korzysta z udogodnień wynikających z 
działań politycznych i dobrych uregulowań 
prawnych, powinien przejąć większą 
odpowiedzialność w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia
w Europie. Przemysł powinien na zasadzie 
dobrowolnych zobowiązań wykazać 
wyraźne zaangażowanie w inwestycje 
unijne, wzmocnienie potencjału badań 
naukowych, wkład w nowe standardy
kwalifikacji, zapewnienie opłacalności 
produktów i metod ich wytwarzania oraz 
tworzenie tam gdzie to możliwe, 
strategicznych partnerstw w Europie;

27. uważa, że europejskie instytucje i 
wszystkie zainteresowane strony z branży 
przemysłowej powinny blisko
współpracować nad wypracowaniem
dobrych uregulowań prawnych, które 
pozwolą przemysłowi utrzymać inwestycje 
i produkcję w Europie, utrzymać poziom
badań naukowych, a tym samym 
zagwarantować zrównoważony rozwój i 
zatrudnienie; uważa, że przemysł ma do 
odegrania pewną rolę w opracowywaniu
nowych standardów kwalifikacji, 
zapewnienie opłacalności produktów i 
metod ich wytwarzania oraz tworzenie 
tam, gdzie to możliwe, strategicznych 
partnerstw;
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Or. en

Poprawka 480
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że przemysł europejski, który 
korzysta z udogodnień wynikających z 
działań politycznych i dobrych uregulowań 
prawnych, powinien przejąć większą 
odpowiedzialność w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia w 
Europie. Przemysł powinien na zasadzie 
dobrowolnych zobowiązań wykazać 
wyraźne zaangażowanie w inwestycje 
unijne, wzmocnienie potencjału badań 
naukowych, wkład w nowe standardy 
kwalifikacji, zapewnienie opłacalności 
produktów i metod ich wytwarzania oraz 
tworzenie tam gdzie to możliwe, 
strategicznych partnerstw w Europie;

27. uważa, że przemysł europejski, który 
korzysta z udogodnień wynikających z 
działań politycznych i dobrych uregulowań 
prawnych, powinien przejąć większą 
odpowiedzialność w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia w 
Europie oraz opracować strategie 
ograniczenia własnych kosztów emisji 
CO2, oparte na zaangażowaniu 
pracowników i działaniach w zakresie 
innowacji i logistyki. Przemysł powinien 
na zasadzie dobrowolnych zobowiązań 
wykazać wyraźne zaangażowanie w 
inwestycje unijne, wzmocnienie potencjału 
badań naukowych, wkład w nowe 
standardy kwalifikacji, zapewnienie 
opłacalności produktów i metod ich 
wytwarzania oraz tworzenie tam gdzie to 
możliwe, strategicznych partnerstw w 
Europie;

Or. fr

Poprawka 481
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że przemysł europejski, który 
korzysta z udogodnień wynikających z 
działań politycznych i dobrych uregulowań 
prawnych, powinien przejąć większą 

27. uważa, że przemysł europejski, który 
korzysta z udogodnień wynikających z 
działań politycznych i dobrych uregulowań 
prawnych, powinien przejąć większą 



AM\839334PL.doc 53/59 PE452.810v01-00

PL

odpowiedzialność w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia w 
Europie. Przemysł powinien na zasadzie 
dobrowolnych zobowiązań wykazać 
wyraźne zaangażowanie w inwestycje 
unijne, wzmocnienie potencjału badań 
naukowych, wkład w nowe standardy 
kwalifikacji, zapewnienie opłacalności 
produktów i metod ich wytwarzania oraz 
tworzenie tam gdzie to możliwe, 
strategicznych partnerstw w Europie;

odpowiedzialność w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia w 
Europie. Przemysł powinien na zasadzie 
dobrowolnych zobowiązań wykazać 
wyraźne zaangażowanie w inwestycje 
unijne, wzmocnienie potencjału badań 
naukowych, wkład w nowe standardy 
kwalifikacji poprzez oferowanie dobrych 
okazji do udziału w wysokiej jakości 
szkoleniach i szkoleniach dodatkowych, 
zapewnienie opłacalności produktów i 
metod ich wytwarzania oraz tworzenie tam 
gdzie to możliwe, strategicznych 
partnerstw w Europie;

Or. da

Poprawka 482
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że przemysł europejski, który 
korzysta z udogodnień wynikających z 
działań politycznych i dobrych uregulowań 
prawnych, powinien przejąć większą 
odpowiedzialność w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia 
w Europie. Przemysł powinien na zasadzie 
dobrowolnych zobowiązań wykazać 
wyraźne zaangażowanie w inwestycje 
unijne, wzmocnienie potencjału badań 
naukowych, wkład w nowe standardy 
kwalifikacji, zapewnienie opłacalności 
produktów i metod ich wytwarzania oraz 
tworzenie tam gdzie to możliwe, 
strategicznych partnerstw w Europie;

27. Uważa, że przemysł europejski, który 
korzysta z udogodnień wynikających z 
działań politycznych i dobrych uregulowań 
prawnych, powinien przejąć większą 
odpowiedzialność w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i tworzenia 
odpowiednio płatnych miejsc pracy z 
myślą o zapewnieniu bezpiecznej 
przyszłości w Europie. Przemysł powinien 
na zasadzie dobrowolnych zobowiązań 
wykazać wyraźne zaangażowanie w 
inwestycje unijne, wzmocnienie potencjału 
badań naukowych, wkład w nowe 
standardy kwalifikacji, zapewnienie 
opłacalności produktów i metod ich 
wytwarzania oraz tworzenie tam, gdzie
warto to czynić, strategicznych partnerstw 
w Europie;

Or. de
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Poprawka 483
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania nowych 
podejść mediacyjnych do monitorowania i 
budowania nowej infrastruktury, a także 
do ich wdrożenia w celu zwiększenia 
zaangażowania obywateli, tak aby szybko 
stworzyć infrastrukturę niezbędną do 
trwałego odnowienia bazy przemysłowej 
(jak inteligentne sieci, farmy wiatrowe, 
nowe linie kolejowe);

Or. de

Poprawka 484
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 27a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. wyraża przekonanie, że światowy 
kryzys gospodarczy wyraźnie pokazał, iż 
przedsiębiorstwa powinny prowadzić 
działalność z zachowaniem należytej 
staranności oraz w pełnej zgodności z 
regułami społecznej odpowiedzialności 
biznesu w odniesieniu do ładu 
korporacyjnego i przestrzegania wysokich 
standardów środowiskowych i 
społecznych;

Or. es
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Poprawka 485
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 28 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

28. zwraca uwagę, że struktury regionalne 
wnoszą ważny wkład we wzmacnianie 
przemysłu w Europie. Klastry oparte na
konkurencyjności oraz zależności w 
zakresie innowacji (przedsiębiorstwa, 
uniwersytety, ośrodki badawcze), a także 
wzajemne powiązania sieciowe między 
przedsiębiorstwami (łańcuchy tworzenia 
wartości, efekt synergii) i z innymi 
podmiotami mają istotne znaczenie dla 
decyzji inwestycyjnych. Z tego powodu 
należy:

28. zwraca uwagę, że struktury regionalne 
wnoszą ważny wkład we wzmacnianie 
przemysłu w Europie; uważa, że klastry
konkurencyjności oraz zależności w 
zakresie innowacji (przedsiębiorstwa, 
uniwersytety, ośrodki badawcze, służby
techniczne, ośrodki szkoleniowe itp.), a 
także wzajemne powiązania sieciowe 
między przedsiębiorstwami (łańcuchy 
tworzenia wartości, efekt synergii) i z 
innymi podmiotami mają istotne znaczenie 
dla decyzji inwestycyjnych. Z tego powodu 
należy:

Or. da

Poprawka 486
Vladko Todorov Panayotov

Projekt rezolucji
Ustęp 28 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

28. zwraca uwagę, że struktury regionalne 
wnoszą ważny wkład we wzmacnianie 
przemysłu w Europie. Klastry oparte na
konkurencyjności oraz zależności w 
zakresie innowacji (przedsiębiorstwa, 
uniwersytety, ośrodki badawcze), a także 
wzajemne powiązania sieciowe między 
przedsiębiorstwami (łańcuchy tworzenia 
wartości, efekt synergii) i z innymi 
podmiotami mają istotne znaczenie dla 
decyzji inwestycyjnych.

28. zwraca uwagę, że struktury regionalne 
wnoszą ważny wkład we wzmacnianie 
przemysłu w Europie. Klastry 
konkurencyjności oraz zależności w 
zakresie innowacji (przedsiębiorstwa, 
uniwersytety, ośrodki badawcze), a także 
przejrzysta współpraca między 
przedsiębiorstwami (łańcuchy tworzenia 
wartości, efekt synergii) i z innymi 
podmiotami mają istotne znaczenie dla 
decyzji inwestycyjnych.

Or. en
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Poprawka 487
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Projekt rezolucji
Ustęp 28 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

• w większym stopniu wspierać 
innowacyjne klastry i sieci w celu 
skoordynowanego propagowania transferu 
wiedzy, działalności badawczej, rozwoju 
kwalifikacji i infrastruktury, również jako 
priorytet Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego,

• w większym stopniu wspierać 
innowacyjne klastry i sieci, zwłaszcza 
europejskie klastry konkurencyjności i 
nowe partnerstwa na rzecz innowacji, 
które mają zostać uruchomione w 2011 r. 
w ramach inicjatywy „Unia innowacji”, w 
celu skoordynowanego propagowania 
transferu wiedzy, działalności badawczej, 
rozwoju kwalifikacji i infrastruktury, 
również jako priorytet Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Or. fr

Poprawka 488
Hermann Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 28 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

• w większym stopniu wspierać 
innowacyjne klastry i sieci w celu 
skoordynowanego propagowania transferu 
wiedzy, działalności badawczej, rozwoju 
kwalifikacji i infrastruktury, również jako 
priorytet Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego,

• w większym stopniu wspierać 
innowacyjne klastry i sieci, zwłaszcza w 
dziedzinie kluczowych technologii 
wspomagających, w celu 
skoordynowanego propagowania transferu 
wiedzy, działalności badawczej, rozwoju 
kwalifikacji i infrastruktury, również jako 
priorytet Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego,

Or. de
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Poprawka 489
Michael Theurer

Projekt rezolucji
Ustęp 28 – tiret pierwsze

Projekt rezolucji Poprawka

• w większym stopniu wspierać 
innowacyjne klastry i sieci w celu 
skoordynowanego propagowania transferu 
wiedzy, działalności badawczej, rozwoju 
kwalifikacji i infrastruktury, również jako 
priorytet Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego,

• w większym stopniu wspierać 
innowacyjne klastry i sieci w celu 
skoordynowanego propagowania transferu 
wiedzy i technologii, działalności 
badawczej, rozwoju kwalifikacji i 
infrastruktury, również jako priorytet 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego,

Or. en

Poprawka 490
Fiona Hall

Projekt rezolucji
Ustęp 28 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

• wspierać ze środków UE regionalne 
struktury sieciowe, takie jak metropolie, w 
promowaniu bazy przemysłowej,

• wspierać ze środków UE regionalne 
struktury sieciowe, takie jak metropolie, w 
promowaniu bazy przemysłowej; pomoc
taka powinna być uzależniona od 
spełniania przez przedsiębiorstwa 
kryteriów w zakresie zgodności z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, takich jak 
efektywne wykorzystanie zasobów,

Or. en

Poprawka 491
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 28 – tiret drugie
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Projekt rezolucji Poprawka

• wspierać ze środków UE regionalne 
struktury sieciowe, takie jak metropolie, w 
promowaniu bazy przemysłowej,

• wspierać ze środków UE regionalne 
struktury sieciowe w promowaniu bazy 
przemysłowej,

Or. en

Poprawka 492
Michael Theurer

Projekt rezolucji
Ustęp 28 – tiret drugie

Projekt rezolucji Poprawka

• wspierać ze środków UE regionalne 
struktury sieciowe, takie jak metropolie, w 
promowaniu bazy przemysłowej,

• wspierać ze środków UE regionalne 
struktury sieciowe, takie jak metropolie 
oraz regiony wiejskie, w promowaniu bazy 
przemysłowej,

Or. en

Poprawka 493
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 28 – tiret trzecie a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

• w celu lepszego ich wspierania klastry i 
sieci powinno się wspólnie ująć w ramy 
platform europejskich,

Or. de

Poprawka 494
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 28 – tiret trzecie a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

• wspierać takie inicjatywy, jak 
Porozumienie Burmistrzów czy 
Inteligentne Miasta, gdyż przynoszą one 
korzyści również przemysłowi i MŚP;

Or. en


