
AM\859016PL.doc PE460.632v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2010/2152(INI)

4.3.2011

POPRAWKI
1 - 48

Projekt opinii
Andrzej Grzyb
(PE458.535v01-00)

w sprawie nowej polityki handlowej dla Europy w ramach strategii Europa 
2020
(2010/2152(INI))



PE460.632v01-00 2/27 AM\859016PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\859016PL.doc 3/27 PE460.632v01-00

PL

Poprawka 1
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 1 (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

-1. z zadowoleniem przyjmuje większe 
zaangażowanie na rzecz otwartego 
dostępu do nowych rynków i aktywniejsze 
podejście do tej kwestii jako środek 
wspierania wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności przedsiębiorstw;
podkreśla znaczenie zapewnienia 
sprawiedliwego i wzajemnego dostępu do 
rynków zamówień publicznych w 
stosunkach między UE i krajami trzecimi;

Or. en

Poprawka 2
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że handel stanowi jeden z 
fundamentów skutecznej europejskiej 
polityki przemysłowej i w związku z tym 
apeluje, aby zawierane w przyszłości 
wielostronne i dwustronne umowy 
handlowe stanowiły spójną część strategii 
przemysłowej opartej na uczciwej 
konkurencji światowej i pełnej 
wzajemności;

1. podkreśla, że handel stanowi jeden z 
fundamentów skutecznej europejskiej 
polityki przemysłowej i w związku z tym 
apeluje, aby zawierane w przyszłości 
wielostronne i dwustronne umowy 
handlowe stanowiły spójną część strategii 
przemysłowej opartej na uczciwej 
konkurencji światowej i pełnej 
wzajemności; ponownie podkreśla 
znaczenie zakończenia negocjacji 
handlowych, zwłaszcza z krajami i 
regionami, które są interesujące dla 
przedsiębiorstw unijnych z gospodarczego 
punktu widzenia i które mogłyby stworzyć 
znaczące nowe możliwości eksportowe dla 
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wszystkich sektorów UE;

Or. en

Poprawka 3

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że handel stanowi jeden z 
fundamentów skutecznej europejskiej 
polityki przemysłowej i w związku z tym 
apeluje, aby zawierane w przyszłości 
wielostronne i dwustronne umowy 
handlowe stanowiły spójną część strategii 
przemysłowej opartej na uczciwej 
konkurencji światowej i pełnej 
wzajemności;

1. podkreśla, że handel stanowi jeden z 
fundamentów skutecznej europejskiej 
polityki przemysłowej i w związku z tym 
apeluje, aby zawierane w przyszłości 
wielostronne i dwustronne umowy 
handlowe stanowiły spójną część strategii 
przemysłowej opartej na ambitnych 
działaniach w dziedzinie innowacji, 
uczciwej konkurencji światowej i pełnej 
wzajemności w celu zapewnienia trwałej 
konkurencyjności i zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 4
Francesco De Angelis

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że handel stanowi jeden z 
fundamentów skutecznej europejskiej 
polityki przemysłowej i w związku z tym 
apeluje, aby zawierane w przyszłości 
wielostronne i dwustronne umowy 
handlowe stanowiły spójną część strategii 
przemysłowej opartej na uczciwej 

1. podkreśla, że handel stanowi jeden z 
fundamentów skutecznej europejskiej 
polityki przemysłowej i w związku z tym 
apeluje, aby zawierane w przyszłości 
wielostronne i dwustronne umowy 
handlowe stanowiły spójną część strategii 
przemysłowej opartej na uczciwej i trwałej 
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konkurencji światowej i pełnej 
wzajemności;

konkurencji światowej i pełnej 
wzajemności zasad, standardów i 
certyfikacji;

Or. it

Poprawka 5
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że handel stanowi jeden z 
fundamentów skutecznej europejskiej 
polityki przemysłowej i w związku z tym 
apeluje, aby zawierane w przyszłości 
wielostronne i dwustronne umowy 
handlowe stanowiły spójną część strategii 
przemysłowej opartej na uczciwej 
konkurencji światowej i pełnej 
wzajemności;

1. podkreśla, że handel stanowi jeden z 
fundamentów skutecznej europejskiej 
polityki przemysłowej i w związku z tym 
apeluje, aby zawierane w przyszłości 
wielostronne i dwustronne umowy 
handlowe stanowiły spójną część strategii 
przemysłowej opartej na uczciwej 
konkurencji światowej, przejrzystości i 
pełnej wzajemności;

Or. da

Poprawka 6
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że UE powinna przodować w 
zawieraniu międzynarodowych umów 
handlowych dotyczących produktów i 
usług związanych ze środowiskiem, 
skupiających się na technologiach energii 
odnawialnej; podkreśla, że należy zwrócić 
się do partnerów handlowych UE o pełne 
zniesienie ceł i całkowite usunięcie barier 
pozataryfowych w handlu, a także o 
unikanie osłabienia reguł pochodzenia 
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oraz stosowania zwrotu ceł;

Or. en

Poprawka 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że umowy handlowe powinny 
wzmocnić bazę produkcyjną przez uznanie 
trwałego znaczenia przemysłu 
wytwórczego w UE i unikanie 
kompromisów osiąganych w interesie 
innych rodzajów działalności 
gospodarczej kosztem interesów 
przemysłowych;

Or. en

Poprawka 8
Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że istnieje potrzeba opracowania 
nowej europejskiej polityki handlowej, 
która w jeszcze większym stopniu promuje 
wytwarzanie w Europie, a nie zachęca 
przedsiębiorstwa do przenoszenia 
działalności; jest zdania, że umowy 
handlowe z partnerami zewnętrznymi 
powinny uwzględniać konkurencyjność 
europejskiego przemysłu i MŚP oraz 
przemysł rolny i spożywczy;

2. uważa, że istnieje potrzeba opracowania 
nowej europejskiej polityki handlowej i 
celnej, która w jeszcze większym stopniu 
promuje wytwarzanie w Europie na bazie 
lokalnych surowców, a nie zachęca 
przedsiębiorstw do przenoszenia 
działalności poza wspólny rynek; jest 
zdania, że umowy handlowe z partnerami 
zewnętrznymi powinny uwzględniać 
wszystkie elementy wpływające na
konkurencyjność europejskiego przemysłu 
korporacyjnego i MŚP, w tym przemysłu 
rolnego i spożywczego; przestrzega 
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przemysł europejski przed uzależnieniem 
się od monopolistycznych dostawców 
surowców, jak to zachodzi m.in. w 
przypadku dostawców Metali Ziem 
Rzadkich;

Or. pl

Poprawka 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że istnieje potrzeba opracowania 
nowej europejskiej polityki handlowej, 
która w jeszcze większym stopniu promuje 
wytwarzanie w Europie, a nie zachęca 
przedsiębiorstwa do przenoszenia 
działalności; jest zdania, że umowy 
handlowe z partnerami zewnętrznymi 
powinny uwzględniać konkurencyjność 
europejskiego przemysłu i MŚP oraz 
przemysł rolny i spożywczy;

2. uważa, że istnieje potrzeba opracowania 
nowej europejskiej polityki handlowej, 
która w jeszcze większym stopniu promuje 
wytwarzanie w Europie, a nie zachęca 
przedsiębiorstwa do przenoszenia 
działalności; jest zdania, że umowy 
handlowe z partnerami zewnętrznymi 
powinny uwzględniać konkurencyjność 
europejskiego przemysłu i MŚP oraz 
przemysł rolny i spożywczy, a ponadto że 
za pomocą tych umów należy dążyć do 
zwalczania stosowanych przez kraje 
trzecie środków zakłócających handel, 
takich jak cła wywozowe i nieuczciwe 
wsparcie publiczne dla produkcji 
krajowej;

Or. en

Poprawka 10
Andrzej Grzyb

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że istnieje potrzeba opracowania 2. uważa, że istnieje potrzeba opracowania 
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nowej europejskiej polityki handlowej, 
która w jeszcze większym stopniu promuje 
wytwarzanie w Europie, a nie zachęca 
przedsiębiorstwa do przenoszenia 
działalności; jest zdania, że umowy 
handlowe z partnerami zewnętrznymi 
powinny uwzględniać konkurencyjność 
europejskiego przemysłu i MŚP oraz 
przemysł rolny i spożywczy;

nowej europejskiej polityki handlowej, 
która w jeszcze większym stopniu promuje 
wytwarzanie w Europie, a nie zachęca 
przedsiębiorstwa do przenoszenia 
działalności; jest zdania, że umowy 
handlowe z partnerami zewnętrznymi 
powinny uwzględniać konkurencyjność 
europejskiego przemysłu i MŚP oraz 
sektor rolny i przemysł spożywczy, biorąc 
pod uwagę rosnący deficyt handlowy 
produktów rolnych oraz wysokie 
standardy, których musi przestrzegać 
przemysł UE;

Or. en

Poprawka 11
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że istnieje potrzeba opracowania 
nowej europejskiej polityki handlowej, 
która w jeszcze większym stopniu promuje 
wytwarzanie w Europie, a nie zachęca 
przedsiębiorstwa do przenoszenia 
działalności; jest zdania, że umowy 
handlowe z partnerami zewnętrznymi 
powinny uwzględniać konkurencyjność 
europejskiego przemysłu i MŚP oraz 
przemysł rolny i spożywczy;

2. uważa, że istnieje potrzeba opracowania 
nowej europejskiej polityki handlowej, 
która uznaje zapotrzebowanie na 
przedsiębiorstwa generujące wiedzę i 
przedsiębiorstwa produkcyjne w Europie, 
dlatego też w jeszcze większym stopniu 
promuje wytwarzanie w Europie, a nie 
zachęca przedsiębiorstwa do przenoszenia 
działalności; jest zdania, że umowy 
handlowe z partnerami zewnętrznymi 
powinny uwzględniać konkurencyjność 
europejskiego przemysłu i MŚP oraz 
przemysł rolny i spożywczy;

Or. da

Poprawka 12

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że istnieje potrzeba opracowania 
nowej europejskiej polityki handlowej, 
która w jeszcze większym stopniu promuje 
wytwarzanie w Europie, a nie zachęca 
przedsiębiorstwa do przenoszenia 
działalności; jest zdania, że umowy 
handlowe z partnerami zewnętrznymi 
powinny uwzględniać konkurencyjność 
europejskiego przemysłu i MŚP oraz 
przemysł rolny i spożywczy;

2. uważa, że istnieje potrzeba opracowania 
nowej europejskiej polityki handlowej, 
która w jeszcze większym stopniu promuje 
wytwarzanie w Europie, a nie zachęca 
przedsiębiorstwa do przenoszenia 
działalności; jest zdania, że umowy 
handlowe z partnerami zewnętrznymi 
powinny uwzględniać konkurencyjność 
europejskiego przemysłu i MŚP oraz 
przemysł rolny i spożywczy, a także 
wzajemnie korzystną współpracę z 
krajami rozwijającymi się;

Or. en

Poprawka 13
Andrzej Grzyb

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że istnieje potrzeba opracowania 
nowej europejskiej polityki handlowej, 
która w jeszcze większym stopniu promuje 
wytwarzanie w Europie, a nie zachęca 
przedsiębiorstwa do przenoszenia 
działalności; jest zdania, że umowy 
handlowe z partnerami zewnętrznymi 
powinny uwzględniać konkurencyjność 
europejskiego przemysłu i MŚP oraz 
przemysł rolny i spożywczy;

2. uważa, że istnieje potrzeba opracowania 
nowej europejskiej polityki handlowej, 
która w jeszcze większym stopniu promuje 
wytwarzanie w Europie, a nie zachęca 
przedsiębiorstwa do przenoszenia 
działalności; jest zdania, że umowy 
handlowe z partnerami zewnętrznymi 
powinny uwzględniać konkurencyjność 
europejskiego przemysłu i MŚP oraz 
przemysłu rolnego i spożywczego;

Or. pl
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Poprawka 14
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie zawierania przez 
UE dwustronnych porozumień o wolnym 
handlu, szczególnie ze wschodzącymi 
gospodarkami Ameryki Południowej i Azji 
w celu stymulowania wzrostu oraz 
rozszerzenia swobody międzynarodowej 
konkurencji w oparciu o obustronnie 
uznane, przejrzyste i sprawiedliwe 
warunki; uznaje, że porozumienia o 
wolnym handlu gwarantują zarówno 
korzyści skali dla każdej ze stron, jak i 
możliwości skupienia się przez UE na 
przemyśle generującym wiedzę lub 
przemyśle produkcyjnym, w zakresie 
których UE posiada przewagę 
konkurencyjną na rynku światowym; jest 
zdania, że porozumienia o wolnym handlu 
mogą przyczynić się do rozszerzenia ilości 
i poprawy jakości produktów oraz usług 
na rynku światowym, co jest szczególnie 
niezbędne mając na uwadze wyzwania 
demograficzne, przed jakimi stoi Europa;

Or. da

Poprawka 15
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. odnotowuje tempo toczących się 
negocjacji w sprawie szeregu 
dwustronnych umów o wolnym handlu, 
które obejmują jedynie część całego 
handlu międzynarodowego UE;
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podkreśla, że należy zwrócić większą i 
pilniejszą uwagę na wschodzące rynki o 
strategicznym znaczeniu; podkreśla 
potrzebę zmniejszenia istniejącego 
deficytu w wymianie handlowej z Chinami 
i zwiększenia dostępu do tego 
rozwijającego się rynku;

Or. en

Poprawka 16
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie przeprowadzenia 
ocen wpływu przed rozpoczęciem i 
zakończeniem negocjacji handlowych;
uważa, że dokonywanie ocen ex post po 
podpisaniu umów handlowych mogłoby 
mieć duże znaczenie dla przyszłych 
procesów decyzyjnych;

Or. en

Poprawka 17
Francesco De Angelis

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że rozwój europejskiej polityki 
handlowej powinien obejmować 
zwiększenie liczby miejsc pracy i wzywa 
zatem państwa członkowskie i Komisję do 
zapewnienia odpowiedniej ochrony 
poziomów zatrudnienia;

Or. it
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Poprawka 18
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że większy nacisk na dostęp 
usługodawców do międzynarodowego 
rynku nie powinien mieć szkodliwego 
wpływu na handel produktami 
przemysłowymi; podkreśla ponadto 
potrzebę zapewnienia europejskiemu 
sektorowi przemysłu możliwości 
związanych z rynkiem międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 19
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla, że w obecnym kontekście 
gospodarczym MŚP są 
przedsiębiorstwami, które doświadczają 
najwięcej problemów związanych z 
barierami pozataryfowymi i 
zagranicznymi systemami regulacyjnymi, 
a ponadto mają utrudniony dostęp do 
środków przeznaczonych na handel 
międzynarodowy i do ubezpieczeń 
kredytów; wzywa Komisję, by z uwagi na 
znaczenie MŚP dla gospodarki 
europejskiej zajęła się przeszkodami 
handlowymi, jakie napotyka ten sektor;

Or. en
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Poprawka 20
Andrzej Grzyb

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że należy stale wzmacniać 
spójność wymiaru wewnętrznego i 
zewnętrznego polityki przemysłowej, tak 
by zagwarantować europejskiemu 
przemysłowi zarówno na rynkach 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych 
przewidywalność przepisów, stabilność 
oraz równe zasady;

3. uważa, że należy stale wzmacniać 
spójność wymiaru wewnętrznego i 
zewnętrznego polityki przemysłowej, tak 
by zagwarantować europejskiemu 
przemysłowi zarówno na rynkach 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych 
przewidywalność przepisów, stabilność 
oraz równe zasady; w związku z tym wzywa 
do przyspieszenia działań w następujących 
dziedzinach: dialog regulacyjny z 
kluczowymi partnerami UE, takimi jak 
USA, określanie międzynarodowych
norm, liberalizacja rynków chronionych 
przez całkowite zniesienie przeszkód 
taryfowych i pozataryfowych dla handlu, 
walka z podrabianiem i nieuczciwą 
konkurencją, w tym z różnymi formami 
dumpingu socjalnego i środowiskowego, 
oraz lepsza ochrona praw własności 
intelektualnej;

Or. en

Poprawka 21
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że należy stale wzmacniać 
spójność wymiaru wewnętrznego i 
zewnętrznego polityki przemysłowej, tak 
by zagwarantować europejskiemu 
przemysłowi zarówno na rynkach 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych 
przewidywalność przepisów, stabilność 

3. uważa, że należy stale wzmacniać 
spójność wymiaru wewnętrznego i 
zewnętrznego polityki przemysłowej, tak 
by zagwarantować europejskiemu 
przemysłowi zarówno na rynkach 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych 
przewidywalność przepisów, prostotę, 
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oraz równe zasady; stabilność oraz równe zasady;

Or. da

Poprawka 22
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie propagowania 
zgodności lub równoważności norm 
międzynarodowych i praktyk 
certyfikacyjnych w krajach trzecich;
wzywa do lepszego powiązania regulacji 
dotyczących rynku zewnętrznego i rynku 
jednolitego w celu zmniejszenia 
niepotrzebnych kosztów ponoszonych 
przez przedsiębiorstwa oraz w celu 
usunięcia przeszkód regulacyjnych, a 
także przyspieszenia innowacji i dostępu 
do handlu;

Or. en

Poprawka 23
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że takiej harmonizacji nie 
należy przeprowadzać kosztem niższych 
norm technicznych, zdrowotnych, a także 
norm w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
konsumentów; wzywa Komisję do ochrony 
norm UE i do skutecznego ich 
egzekwowania od importerów i podmiotów 
gospodarczych wprowadzających swoje 
produkty na rynek europejski;
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Or. en

Poprawka 24

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do stworzenia przyjaznego środowiska 
sprzyjającego zakładaniu przedsiębiorstw i 
wymianie młodych przedsiębiorców, a 
także do stworzenia warunków 
umożliwiających umiędzynarodowienie 
europejskich MŚP, zwiększenie ich 
konkurencyjności i umocnienie ich 
rozwoju w celu ochrony pozycji MŚP 
przed nieuczciwą konkurencją;

4. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do stworzenia przyjaznego środowiska 
sprzyjającego zakładaniu przedsiębiorstw i 
wymianie młodych przedsiębiorców, do 
stworzenia warunków umożliwiających 
umiędzynarodowienie europejskich MŚP 
oraz zwiększenie ich potencjału w 
dziedzinie innowacji, szczególnie zaś 
stworzenie gospodarki niskoemisyjnej, a 
także zwiększenie ich konkurencyjności i 
umocnienie ich rozwoju w celu ochrony 
pozycji MŚP przed nieuczciwą 
konkurencją;

Or. en

Poprawka 25
Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do stworzenia przyjaznego środowiska 
sprzyjającego zakładaniu przedsiębiorstw i 
wymianie młodych przedsiębiorców, a 
także do stworzenia warunków 
umożliwiających umiędzynarodowienie 
europejskich MŚP, zwiększenie ich 
konkurencyjności i umocnienie ich 
rozwoju w celu ochrony pozycji MŚP 

4. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do stworzenia przyjaznego środowiska 
sprzyjającego zakładaniu przedsiębiorstw i 
wymianie młodych przedsiębiorców, a 
także do stworzenia warunków w zakresie 
wlasności intelektualnej umożliwiających 
umiędzynarodowienie europejskich MŚP, 
zwiększenie ich konkurencyjności i 
umocnienie ich rozwoju w celu ochrony 
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przed nieuczciwą konkurencją; pozycji MŚP przed nieuczciwą 
konkurencją;

Or. pl

Poprawka 26
Francesco De Angelis

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do stworzenia przyjaznego środowiska 
sprzyjającego zakładaniu przedsiębiorstw i 
wymianie młodych przedsiębiorców, a 
także do stworzenia warunków 
umożliwiających umiędzynarodowienie 
europejskich MŚP, zwiększenie ich 
konkurencyjności i umocnienie ich 
rozwoju w celu ochrony pozycji MŚP 
przed nieuczciwą konkurencją;

4. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do stworzenia przyjaznego środowiska 
sprzyjającego zakładaniu przedsiębiorstw i 
wymianie młodych przedsiębiorców, a 
także do stworzenia warunków 
umożliwiających umiędzynarodowienie 
europejskich MŚP dzięki środkom 
wsparcia zorientowanym na zwiększenie 
ich konkurencyjności i umocnienie ich 
rozwoju w celu ochrony pozycji MŚP 
przed nieuczciwą konkurencją;

Or. it

Poprawka 27
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie i Komisję
do stworzenia przyjaznego środowiska 
sprzyjającego zakładaniu przedsiębiorstw i 
wymianie młodych przedsiębiorców, a 
także do stworzenia warunków 
umożliwiających umiędzynarodowienie 
europejskich MŚP, zwiększenie ich 
konkurencyjności i umocnienie ich 
rozwoju w celu ochrony pozycji MŚP 

4. wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia przyjaznego środowiska 
sprzyjającego zakładaniu przedsiębiorstw i 
wymianie młodych przedsiębiorców, a 
także do stworzenia warunków 
umożliwiających umiędzynarodowienie 
europejskich MŚP, zwiększenie ich 
konkurencyjności i umocnienie ich 
rozwoju w celu ochrony pozycji MŚP 
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przed nieuczciwą konkurencją; przed nieuczciwą konkurencją;

Or. nl

Poprawka 28
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do stworzenia przyjaznego środowiska 
sprzyjającego zakładaniu przedsiębiorstw i 
wymianie młodych przedsiębiorców, a 
także do stworzenia warunków 
umożliwiających umiędzynarodowienie 
europejskich MŚP, zwiększenie ich 
konkurencyjności i umocnienie ich 
rozwoju w celu ochrony pozycji MŚP 
przed nieuczciwą konkurencją;

4. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do stworzenia przyjaznego środowiska 
sprzyjającego zakładaniu przedsiębiorstw i 
wymianie młodych przedsiębiorców, a 
także do stworzenia warunków 
umożliwiających umiędzynarodowienie 
europejskich MŚP, zwiększenie ich 
konkurencyjności i umocnienie ich 
rozwoju w celu ochrony pozycji MŚP 
przed nieuczciwą konkurencją lub jej 
zakłóceniami;

Or. en

Poprawka 29
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do stworzenia przyjaznego środowiska 
sprzyjającego zakładaniu przedsiębiorstw i 
wymianie młodych przedsiębiorców, a 
także do stworzenia warunków 
umożliwiających umiędzynarodowienie 
europejskich MŚP, zwiększenie ich 
konkurencyjności i umocnienie ich 
rozwoju w celu ochrony pozycji MŚP 
przed nieuczciwą konkurencją;

4. wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do stworzenia przyjaznego środowiska 
sprzyjającego zakładaniu i rozwojowi 
przedsiębiorstw i wymianie młodych 
przedsiębiorców, a także do stworzenia 
warunków umożliwiających 
umiędzynarodowienie europejskich MŚP, 
zwiększenie ich konkurencyjności i 
umocnienie ich rozwoju w celu ochrony 
pozycji MŚP przed nieuczciwą 
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konkurencją;

Or. ro

Poprawka 30
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie zwiększenia i 
ochrony przewagi konkurencyjnej UE w 
dziedzinie produktów innowacyjnych;
uważa, że należy zezwolić na tymczasową 
swobodę przemieszczania się związaną ze 
świadczeniem usług, tak aby umożliwić 
zatrudnianie wykwalifikowanych 
specjalistów, a także by przedsiębiorstwa i 
centra badawcze w UE mogły utrzymać 
wiodącą pozycję w dziedzinie innowacji;

Or. lt

Poprawka 31
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4b. uważa, że różne przepisy i regulacje 
oraz brak lub niestosowanie wspólnych 
norm uniemożliwiają przedsiębiorstwom 
UE pełne wykorzystywanie swojego 
potencjału z powodu wysokich kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej za 
granicą; podkreśla znaczenie lepszej 
współpracy regulacyjnej w interesie 
wspierania równoważności lub zgodności 
przepisów, norm oraz procedur testowych 
i certyfikacyjnych i tym samym 
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przyczyniania się do obniżenia kosztów 
operacyjnych na poziomie 
międzynarodowym;

Or. lt

Poprawka 32
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4c. ubolewa, że zagraniczne rynki 
zamówień publicznych pozostają 
niedostępne dla przedsiębiorstw unijnych;
uważa, że należy podjąć szerzej zakrojone 
działania na rzecz poprawy dostępu 
przedsiębiorstw z UE do tych rynków;

Or. lt

Poprawka 33
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie dostępności 
surowców dla rozwoju i konkurencyjności 
europejskiego przemysłu; wzywa zatem 
Komisję do przedłożenia ambitnej i 
rozległej europejskiej strategii dotyczącej 
surowców, obejmującej konkretne środki 
na rzecz poprawy dostępu do surowców na 
rynkach wewnętrznych i zewnętrznych;

5. podkreśla znaczenie dostępności 
surowców dla rozwoju i konkurencyjności 
europejskiego przemysłu;

Or. nl
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Poprawka 34
Andrzej Grzyb

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie dostępności 
surowców dla rozwoju i konkurencyjności 
europejskiego przemysłu; wzywa zatem 
Komisję do przedłożenia ambitnej i 
rozległej europejskiej strategii dotyczącej 
surowców, obejmującej konkretne środki 
na rzecz poprawy dostępu do surowców na 
rynkach wewnętrznych i zewnętrznych;

5. podkreśla znaczenie dostępności 
surowców dla rozwoju i konkurencyjności 
europejskiego przemysłu; wzywa zatem 
Komisję do przedłożenia ambitnej i 
rozległej europejskiej strategii dotyczącej 
surowców, obejmującej konkretne środki 
na rzecz poprawy dostępu do surowców na 
rynkach wewnętrznych i zewnętrznych 
oraz na rzecz recyklingu surowców, ich 
zastępowania, badań i wymiany danych w 
tym zakresie oraz gospodarowania 
odpadami;

Or. en

Poprawka 35
Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie dostępności 
surowców dla rozwoju i konkurencyjności 
europejskiego przemysłu; wzywa zatem
Komisję do przedłożenia ambitnej i 
rozległej europejskiej strategii dotyczącej 
surowców, obejmującej konkretne środki 
na rzecz poprawy dostępu do surowców na 
rynkach wewnętrznych i zewnętrznych;

5. podkreśla znaczenie dostępności 
surowców, półfabrykatów i energii dla 
rozwoju i konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; wzywa Komisję do 
przedłożenia ambitnej i rozległej 
europejskiej strategii dotyczącej polityki 
surowcowej, obejmującej konkretne środki 
na rzecz wspierania inwestycji celem
poprawy dostępu do zasobów 
surowcowych na rynkach wewnętrznych i 
zewnętrznych;

Or. pl
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Poprawka 36
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie dostępności 
surowców dla rozwoju i konkurencyjności 
europejskiego przemysłu; wzywa zatem 
Komisję do przedłożenia ambitnej i 
rozległej europejskiej strategii dotyczącej 
surowców, obejmującej konkretne środki 
na rzecz poprawy dostępu do surowców na 
rynkach wewnętrznych i zewnętrznych;

5. podkreśla znaczenie dostępności 
surowców oraz ich odpowiedzialnego 
wykorzystywania do celów ekologicznego
rozwoju przemysłowego i większej
konkurencyjności europejskiego 
przemysłu; wzywa zatem Komisję do 
przedłożenia ambitnej i rozległej 
europejskiej strategii dotyczącej 
surowców, obejmującej konkretne środki 
na rzecz poprawy dostępu do surowców na 
rynkach wewnętrznych i zewnętrznych;

Or. ro

Poprawka 37

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie dostępności 
surowców dla rozwoju i konkurencyjności 
europejskiego przemysłu; wzywa zatem 
Komisję do przedłożenia ambitnej i 
rozległej europejskiej strategii dotyczącej 
surowców, obejmującej konkretne środki 
na rzecz poprawy dostępu do surowców na 
rynkach wewnętrznych i zewnętrznych;

5. podkreśla znaczenie dostępności 
surowców dla rozwoju i konkurencyjności 
europejskiego przemysłu; wzywa zatem 
Komisję do przedłożenia ambitnej i 
rozległej europejskiej strategii dotyczącej 
surowców, obejmującej konkretne środki 
na rzecz polityki efektywnego 
wykorzystywania surowców i recyklingu 
oraz na rzecz umożliwienia
sprawiedliwego dostępu do surowców na 
rynkach wewnętrznych i zewnętrznych;

Or. en
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Poprawka 38
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie dostępności 
surowców dla rozwoju i konkurencyjności 
europejskiego przemysłu; wzywa zatem 
Komisję do przedłożenia ambitnej i 
rozległej europejskiej strategii dotyczącej 
surowców, obejmującej konkretne środki 
na rzecz poprawy dostępu do surowców na 
rynkach wewnętrznych i zewnętrznych;

5. podkreśla znaczenie dostępności 
surowców dla rozwoju i konkurencyjności 
europejskiego przemysłu; wzywa zatem 
Komisję do przedłożenia ambitnej i 
rozległej europejskiej strategii dotyczącej 
surowców, obejmującej konkretne środki 
na rzecz poprawy dostępu do surowców na 
rynkach wewnętrznych i zewnętrznych;
podkreśla, że można by zrealizować 
koncepcję pozyskiwania surowców z 
odpadów miejskich (urban mining);

Or. en

Poprawka 39
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie badań w 
dziedzinie alternatywnych źródeł energii, 
szczególnie energii odnawialnej, 
efektywności energetycznej i 
energooszczędności, które mają 
zasadnicze znaczenie, jeżeli chcemy 
sprostać wyzwaniom związanym ze 
zmianą klimatu i angażować się w 
światowe działania na rzecz zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych;

Or. ro
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Poprawka 40

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla znaczenie handlu energią i 
dostępności źródeł energii, konieczność 
stosowania zasady wzajemności podczas 
otwierania rynków energii, ochrony
interesów konsumentów europejskich i
europejskiego przemysłu energetycznego.

6. podkreśla znaczenie wielostronnych 
zasad w handlu energią zapewniających 
sprawiedliwe i równe warunki dostępu do 
zrównoważonych i bezpiecznych źródeł 
energii, a także konieczność stworzenia 
długoterminowych pozytywnych powiązań 
między interesami obywateli europejskich 
a interesami podmiotów sektora 
energetycznego zgodnie z uzgodnionymi 
naukowymi celami dotyczącymi 
zapobiegania zmianie klimatu;

Or. en

Poprawka 41
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla znaczenie handlu energią i 
dostępności źródeł energii, konieczność 
stosowania zasady wzajemności podczas 
otwierania rynków energii, ochrony 
interesów konsumentów europejskich i 
europejskiego przemysłu energetycznego.

6. uważa, że trwałe i niezakłócone 
zaopatrzenie w surowce i energię ma 
strategiczne znaczenie dla 
konkurencyjności UE; podkreśla 
znaczenie handlu energią i dostępności 
źródeł energii, konieczność stosowania 
zasady wzajemności podczas otwierania 
rynków energii, ochrony interesów 
konsumentów europejskich i europejskiego 
przemysłu energetycznego.

Or. lt
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Poprawka 42
Andrzej Grzyb

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla znaczenie handlu energią i 
dostępności źródeł energii, konieczność 
stosowania zasady wzajemności podczas 
otwierania rynków energii, ochrony 
interesów konsumentów europejskich i 
europejskiego przemysłu energetycznego.

6. podkreśla znaczenie handlu energią i 
dostępności źródeł energii, konieczność 
stosowania zasady wzajemności podczas 
otwierania rynków energii, w celu ochrony 
interesów konsumentów europejskich i 
europejskiego przemysłu energetycznego.

Or. pl

Poprawka 43
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że Komisja przewiduje dalsze 
stosowanie nadzwyczajnych 
jednostronnych koncesji handlowych w 
przypadku katastrof naturalnych;
podkreśla, że koszty takich środków nie są 
ponoszone równo przez wszystkie państwa 
członkowskie i że dotykają bardziej 
niektóre kraje, regiony, sektor przemysłu i 
miejsca pracy; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia gruntownej oceny ex 
ante skutków stosowania takich 
instrumentów; 

Or. en
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Poprawka 44
Andrzej Grzyb

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że w miarę potrzeby należy 
stosować efektywnie instrumenty ochrony 
handlu mające na celu zwalczanie 
nieuczciwych praktyk handlowych oraz 
zapewnić wzajemny dostęp do zamówień 
publicznych stwarzających możliwości 
biznesowe w sektorach, w których 
przemysł europejski cechuje duża 
konkurencyjność;

Or. en

Poprawka 45
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa pilnie Komisję do szybszego 
zawarcia umów pomiędzy UE a 
Mercosurem, Indiami, Rosją i Chinami, 
zawierających specyficzne przepisy 
służące stymulowaniu handlu, biorąc pod 
uwagę potencjał w dziedzinie gospodarki, 
rozwoju i innowacji oraz surowce 
dostępne w Indiach, Rosji i Chinach i 
regionie Mercosuru.

Or. ro
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Poprawka 46
Francesco De Angelis

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do wspierania i promowania 
rozwoju ekologicznego, skuteczności 
zasobów i ochrony różnorodności 
biologicznej w ramach uczciwej i trwałej 
konkurencji;

Or. it

Poprawka 47
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla fakt, że w kontekście 
globalizacji bardziej otwarty 
międzynarodowy system handlowy ma 
różnorodne skutki dla poszczególnych 
krajów europejskich i wpływa na spójność 
wewnętrzną; podkreśla potrzebę 
rozszerzenia i uproszczenia Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
jako instrumentu, który umożliwia 
zwalczanie negatywnych skutków 
globalizacji; ponadto wzywa do 
mobilizacji odnośnych elementów polityki 
wewnętrznej UE, takich jak wspieranie 
innowacji i MŚP, do przyspieszenia 
restrukturyzacji i dostosowania do 
nowych warunków handlowych w 
najmniej uprzywilejowanych regionach;
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Poprawka 48
Andrzej Grzyb

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6b. jest zdania, że osiągnięcie celów w 
dziedzinie klimatu jest możliwe jedynie 
dzięki współpracy z głównymi partnerami 
handlowymi UE, którzy są jednocześnie 
największymi producentami CO2; w 
związku z tym jest przekonany, że tylko 
ogólnoświatowe wielostronne 
porozumienie dotyczące klimatu 
umożliwiłoby przemysłowi europejskiemu 
utrzymanie konkurencyjności; oprócz tego 
jest przekonany, że umowy handlowe 
powinny obejmować symetryczne wymogi 
odnośnie emisji gazów cieplarnianych 
powstających przy produkcji towarów 
importowanych do UE; 
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