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Poprawka 1
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. utrzymuje, że sektor przemysłu to nadal 
siła napędowa wzrostu, innowacyjności
i trwałego rozwoju, i podkreśla, że sektor 
ten poniósł dotkliwe straty na skutek 
trwającego kryzysu gospodarczego; 
zwraca uwagę, że w porównaniu z okresem 
przedkryzysowym całkowita produkcja 
spadła w sumie o 10%, a ponad 3 mln 
miejsc pracy w przemyśle zostało 
zlikwidowanych;

1. podkreśla, że pomimo faktu, że sektor 
przemysłu poniósł dotkliwe straty na 
skutek trwającego kryzysu gospodarczego, 
nadal stanowi on siłę napędową do 
osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” 
dotyczących wzrostu, zatrudnienia,
innowacyjności, badań naukowych, 
rozwoju, trwałego rozwoju
i konkurencyjności; zwraca uwagę, że 
w porównaniu z okresem 
przedkryzysowym całkowita produkcja 
spadła w sumie o 10%, a ponad 3 mln 
miejsc pracy w przemyśle zostało 
zlikwidowanych;

Or. en

Poprawka 2
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. utrzymuje, że sektor przemysłu to nadal 
siła napędowa wzrostu, innowacyjności 
i trwałego rozwoju, i podkreśla, że sektor 
ten poniósł dotkliwe straty na skutek 
trwającego kryzysu gospodarczego; zwraca 
uwagę, że w porównaniu z okresem 
przedkryzysowym całkowita produkcja 
spadła w sumie o 10%, a ponad 3 mln 
miejsc pracy w przemyśle zostało 
zlikwidowanych;

1. utrzymuje, że sektor przemysłu to nadal 
siła napędowa wzrostu, innowacyjności 
i zatrudnienia, i podkreśla, że sektor ten 
poniósł dotkliwe straty na skutek 
trwającego kryzysu gospodarczego; zwraca 
uwagę, że w porównaniu z okresem 
przedkryzysowym całkowita produkcja 
spadła w sumie o 10%, a ponad 3 mln 
miejsc pracy w przemyśle zostało 
zlikwidowanych; zaznacza, że przyszłość 
europejskiej konkurencyjności 
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przemysłowej powinna opierać się na 
zasadzie trwałego rozwoju;

Or. en

Poprawka 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. utrzymuje, że sektor przemysłu to nadal 
siła napędowa wzrostu, innowacyjności i 
trwałego rozwoju, i podkreśla, że sektor 
ten poniósł dotkliwe straty na skutek 
trwającego kryzysu gospodarczego; zwraca 
uwagę, że w porównaniu z okresem 
przedkryzysowym całkowita produkcja 
spadła w sumie o 10%, a ponad 3 mln 
miejsc pracy w przemyśle zostało 
zlikwidowanych;

1. utrzymuje, że sektor przemysłu to nadal 
siła napędowa wzrostu, innowacyjności i 
trwałego rozwoju, i podkreśla, że sektor 
ten poniósł dotkliwe straty na skutek 
trwającego kryzysu gospodarczego; zwraca 
uwagę, że w porównaniu z okresem 
przedkryzysowym całkowita produkcja 
spadła w sumie o 10%, a ponad 3 mln 
miejsc pracy w przemyśle zostało 
zlikwidowanych, przy czym istnieje ryzyko 
wzrostu deficytu siły roboczej w 
dziedzinach związanych z przemysłem;

Or. ro

Poprawka 4
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uznaje, że główny atut naszej 
konkurencyjności na arenie 
międzynarodowej niewątpliwie stanowi 
przemysł, bez którego nie odgrywalibyśmy 
tak ważnej roli w światowej równowadze 
sił gospodarczych;

Or. ro
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Poprawka 5
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wyraża zaniepokojenie faktem, że w 
ostatnich latach wiele tradycyjnych 
regionów przemysłowych w Europie 
zostało poddanych masowej 
deindustrializacji, co doprowadziło do 
nadmiernego bezrobocia oraz licznych 
problemów demograficznych;

Or. ro

Poprawka 6
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wyraża głębokie zaniepokojenie 
skutkami pogorszenia koniunktury 
finansowej i gospodarczej oraz 
pogłębianiem się nierówności w UE, 
w szczególności w odniesieniu do 
wydajności, konkurencyjności oraz 
dobrobytu w poszczególnych regionach; 
zaznacza, że bez przyjęcia zdecydowanych 
środków politycznych i przeznaczenia 
odpowiednich zasobów finansowych na 
wsparcie nowej „rewolucji” przemysłowej 
w UE to gwałtowne spowolnienie będzie 
miało poważny negatywny wpływ nie 
tylko na wydajność UE, ale także na 
spójność społeczną i terytorialną;

2. wyraża głębokie zaniepokojenie 
skutkami pogorszenia koniunktury 
finansowej i gospodarczej oraz 
pogłębianiem się nierówności w UE, 
w szczególności w odniesieniu do 
wydajności, konkurencyjności oraz 
dobrobytu w poszczególnych regionach; 
zaznacza, że bez przyjęcia zdecydowanych 
środków politycznych i przeznaczenia 
odpowiednich zasobów finansowych na 
wsparcie odrodzenia przemysłu na rzecz 
zrównoważonej Europy to gwałtowne 
spowolnienie będzie miało poważny 
negatywny wpływ nie tylko na wydajność 
UE, ale także na spójność społeczną 
i terytorialną;

Or. en
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Poprawka 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wyraża głębokie zaniepokojenie 
skutkami pogorszenia koniunktury 
finansowej i gospodarczej oraz 
pogłębianiem się nierówności w UE, w 
szczególności w odniesieniu do 
wydajności, konkurencyjności oraz 
dobrobytu w poszczególnych regionach; 
zaznacza, że bez przyjęcia zdecydowanych 
środków politycznych i przeznaczenia 
odpowiednich zasobów finansowych na 
wsparcie nowej „rewolucji” przemysłowej 
w UE to gwałtowne spowolnienie będzie 
miało poważny negatywny wpływ nie 
tylko na wydajność UE, ale także na 
spójność społeczną i terytorialną;

2. wyraża głębokie zaniepokojenie 
skutkami pogorszenia koniunktury 
finansowej i gospodarczej, spadkiem ilości 
inwestycji oraz pogłębianiem się 
nierówności w UE, w szczególności w 
odniesieniu do wydajności, 
konkurencyjności oraz dobrobytu w 
poszczególnych regionach; zaznacza, że 
bez przyjęcia zdecydowanych środków 
politycznych i przeznaczenia 
odpowiednich zasobów finansowych na 
wsparcie nowej „rewolucji” przemysłowej 
w UE to gwałtowne spowolnienie będzie 
miało poważny negatywny wpływ nie 
tylko na wydajność UE, ale także na 
spójność społeczną i terytorialną;

Or. fr

Poprawka 8
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wyraża głębokie zaniepokojenie 
skutkami pogorszenia koniunktury 
finansowej i gospodarczej oraz 
pogłębianiem się nierówności w UE, w 
szczególności w odniesieniu do 
wydajności, konkurencyjności oraz 
dobrobytu w poszczególnych regionach; 
zaznacza, że bez przyjęcia zdecydowanych 
środków politycznych i przeznaczenia
odpowiednich zasobów finansowych na 

2. wyraża głębokie zaniepokojenie 
skutkami pogorszenia koniunktury 
finansowej i gospodarczej oraz 
pogłębianiem się nierówności w UE, w 
szczególności w odniesieniu do 
wydajności, konkurencyjności oraz 
dobrobytu w poszczególnych regionach; 
zaznacza, że zasadnicze znaczenie ma 
przyjęcie zdecydowanych środków 
politycznych i przeznaczenie 
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wsparcie nowej „rewolucji” przemysłowej 
w UE to gwałtowne spowolnienie będzie 
miało poważny negatywny wpływ nie 
tylko na wydajność UE, ale także na 
spójność społeczną i terytorialną;

odpowiednich zasobów finansowych na 
wsparcie nowej „rewolucji” przemysłowej 
w UE, w oparciu o nowe technologie 
(nanotechnologie, biotechnologie i 
mikroelektronikę); podkreśla, że jeśli nie 
podejmie się takich kroków, to gwałtowne 
spowolnienie będzie miało poważny 
negatywny wpływ nie tylko na wydajność 
UE, ale także na spójność społeczną i 
terytorialną, a „luka technologiczna” 
istniejąca między Unią Europejską a 
innymi strategicznymi obszarami (Stany 
Zjednoczone, państwa BRICS) poszerzy 
się do niebezpiecznych rozmiarów;

Or. fr

Poprawka 9
Jens Geier

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że dawne regiony przemysłowe 
w Europie mogą odegrać ważną rolę w 
procesie reindustrializacji; przypomina w 
związku z tym, że uwaga publiczna 
odwróciła się od dawnych regionów 
przemysłowych oraz, że należy stworzyć 
odpowiednie możliwości inwestycyjne dla 
konkretnych strategii rozwoju 
regionalnego ze względu na stawiane im 
szczególne wyzwania;

Or. de

Poprawka 10
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że przyszła polityka spójności 3. podkreśla, że przyszła polityka spójności 
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będzie jedną z głównych strategii 
politycznych UE wspierających 
innowacyjny przemysł, dzięki czemu 
będzie można sprostać wyzwaniom 
związanym ze zrównoważoną energią, 
zmianą klimatu oraz wydajnością zasobów; 
w związku z tym stoi na stanowisku, że 
zasadniczym czynnikiem reindustrializacji 
UE i jej regionów poprzez prawdziwie 
nowoczesną strategię polityczną na rzecz 
przemysłu jest wsparcie ze strony przyszłej 
polityki spójności oraz europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

będzie jedną z głównych strategii 
politycznych UE wspierających 
innowacyjny przemysł poprzez 
inteligentną specjalizację, dzięki czemu 
będzie można sprostać wyzwaniom 
związanym ze zrównoważoną energią, 
zmianą klimatu oraz wydajnością zasobów; 
w związku z tym stoi na stanowisku, że 
zasadniczym czynnikiem reindustrializacji 
UE i jej regionów poprzez prawdziwie 
nowoczesną strategię polityczną na rzecz 
przemysłu jest wsparcie ze strony przyszłej 
polityki spójności oraz europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

Or. en

Poprawka 11
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że przyszła polityka spójności 
będzie jedną z głównych strategii 
politycznych UE wspierających 
innowacyjny przemysł, dzięki czemu 
będzie można sprostać wyzwaniom 
związanym ze zrównoważoną energią, 
zmianą klimatu oraz wydajnością zasobów; 
w związku z tym stoi na stanowisku, że 
zasadniczym czynnikiem reindustrializacji 
UE i jej regionów poprzez prawdziwie 
nowoczesną strategię polityczną na rzecz 
przemysłu jest wsparcie ze strony przyszłej 
polityki spójności oraz europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

3. podkreśla, że przyszła polityka spójności 
będzie jedną z głównych strategii 
politycznych UE wspierających 
innowacyjny przemysł, dzięki czemu 
będzie można sprostać wyzwaniom 
związanym ze zrównoważoną energią, 
zmianą klimatu oraz wydajnością zasobów; 
w związku z tym stoi na stanowisku, że 
zasadniczym czynnikiem reindustrializacji 
UE i jej regionów poprzez prawdziwie 
nowoczesną – zrównoważoną, wysoce 
konkurencyjną i sprzyjającą włączeniu 
społecznemu – strategię polityczną na 
rzecz przemysłu jest wsparcie ze strony 
przyszłej polityki spójności oraz 
europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych;

Or. en
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Poprawka 12
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że przyszła polityka spójności 
będzie jedną z głównych strategii 
politycznych UE wspierających 
innowacyjny przemysł, dzięki czemu 
będzie można sprostać wyzwaniom 
związanym ze zrównoważoną energią, 
zmianą klimatu oraz wydajnością zasobów; 
w związku z tym stoi na stanowisku, że 
zasadniczym czynnikiem reindustrializacji 
UE i jej regionów poprzez prawdziwie 
nowoczesną strategię polityczną na rzecz 
przemysłu jest wsparcie ze strony przyszłej 
polityki spójności oraz europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

3. podkreśla, że przyszła polityka spójności 
będzie jedną z głównych strategii 
politycznych UE wspierających 
innowacyjny przemysł, dzięki czemu 
będzie można sprostać wyzwaniom 
związanym ze zrównoważoną energią, 
zmianą klimatu oraz wydajnością zasobów; 
w związku z tym stoi na stanowisku, że 
wsparcie ze strony przyszłej polityki 
spójności oraz europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych stanowi 
zasadniczy czynnik reindustrializacji UE 
i jej regionów poprzez strategię polityczną 
na rzecz przemysłu, której celem jest 
przejście do gospodarki obiegowej, 
zrównoważonej, opartej na 
bioproduktach, efektywnej energetycznie 
i niskoemisyjnej; wzywa do lepszego 
zaplanowania w przyszłości synergii 
między polityką spójności a programem 
„Horyzont 2020” w celu maksymalnego 
zwiększenia innowacyjności na szczeblu 
regionalnym;

Or. en

Poprawka 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że przyszła polityka spójności 
będzie jedną z głównych strategii 
politycznych UE wspierających 
innowacyjny przemysł, dzięki czemu 
będzie można sprostać wyzwaniom 

3. podkreśla, że przyszła polityka spójności 
będzie jedną z głównych strategii 
politycznych UE wspierających 
innowacyjny przemysł, dzięki czemu 
będzie można sprostać wyzwaniom 
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związanym ze zrównoważoną energią, 
zmianą klimatu oraz wydajnością zasobów; 
w związku z tym stoi na stanowisku, że 
zasadniczym czynnikiem reindustrializacji 
UE i jej regionów poprzez prawdziwie 
nowoczesną strategię polityczną na rzecz 
przemysłu jest wsparcie ze strony przyszłej 
polityki spójności oraz europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych;

związanym ze zrównoważoną energią, 
zmianą klimatu oraz wydajnością zasobów 
zarówno materialnych, jak i ludzkich, 
poprzez promocję kształcenia 
ustawicznego w celu dostosowania się do 
ciągłych wyzwań; w związku z tym stoi na 
stanowisku, że zasadniczym czynnikiem 
reindustrializacji UE i jej regionów 
poprzez prawdziwie nowoczesną strategię 
polityczną na rzecz przemysłu jest 
wsparcie ze strony przyszłej polityki 
spójności oraz europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych;

Or. ro

Poprawka 14
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że w celu osiągnięcia 
wysokiego poziomu specjalizacji
w przemyśle europejskim podczas 
planowania strategii regionalnego 
rozwoju przemysłowego dla 
poszczególnych regionów i sektorów 
należy brać pod uwagę cechy 
charakterystyczne regionów i ich 
szczególne mocne strony;

Or. en

Poprawka 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że obszary przygraniczne, 
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posiadające wspólne cechy terytorialne, 
stają wobec podobnych wyzwań w zakresie 
uprzemysłowienia; zachęca Komisję, 
państwa członkowskie oraz władze lokalne 
i regionalne do opracowania strategii 
transgranicznej restrukturyzacji 
przemysłowej, transgranicznych klastrów 
oraz wspólnych strategii w dziedzinie 
szkoleń i zatrudnienia na obszarach 
transgranicznych;

Or. fr

Poprawka 16
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę nakreślenia 
w krajowych programach reform jasnych 
strategii politycznych na rzecz 
konkurencyjności przemysłu poprzez 
bardziej ukierunkowane podejście, które 
obejmuje ustalenie priorytetów 
w odniesieniu do: ułatwienia dostępu do 
finansowania; wsparcia badań i rozwoju 
oraz kształcenia; uproszczenia procedur 
administracyjnych; zmniejszenia 
opodatkowania pracy; poprawy 
infrastruktury; większego zaangażowania 
wszystkich zainteresowanych stron na 
szczeblu regionalnym i lokalnym oraz
silnego wsparcia dla MŚP 
i przedsiębiorców; uważa, że włączenie 
proponowanych paktów terytorialnych do 
umów o partnerstwie pomoże 
w wypracowaniu bardziej 
skoordynowanego podejścia między 
poszczególnymi szczeblami rządu 
a interesariuszami;

4. podkreśla potrzebę nakreślenia na 
szczeblu unijnym, a także w ramach
krajowych programów reform jasnych 
strategii politycznych na rzecz 
konkurencyjności przemysłu poprzez 
bardziej ukierunkowane i strategiczne 
podejście, które obejmuje ustalenie 
priorytetów w odniesieniu do: ułatwienia 
dostępu do finansowania, wsparcia badań 
i rozwoju, kształcenia i szkolenia 
zawodowego, uproszczenia procedur 
administracyjnych, zmniejszenia 
opodatkowania pracy, poprawy 
infrastruktury, większego zaangażowania 
organów lokalnych i regionalnych, 
a także wszystkich zainteresowanych stron 
oraz silnego wsparcia dla MŚP 
i przedsiębiorców; uważa, że włączenie 
proponowanych paktów terytorialnych do 
umów o partnerstwie pomoże 
w wypracowaniu bardziej 
skoordynowanego podejścia między 
poszczególnymi szczeblami rządu 
a interesariuszami;

Or. en
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Poprawka 17
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę nakreślenia w 
krajowych programach reform jasnych 
strategii politycznych na rzecz 
konkurencyjności przemysłu poprzez 
bardziej ukierunkowane podejście, które 
obejmuje ustalenie priorytetów w 
odniesieniu do: ułatwienia dostępu do 
finansowania; wsparcia badań i rozwoju 
oraz kształcenia; uproszczenia procedur 
administracyjnych; zmniejszenia 
opodatkowania pracy; poprawy 
infrastruktury; większego zaangażowania 
wszystkich zainteresowanych stron na 
szczeblu regionalnym i lokalnym oraz 
silnego wsparcia dla MŚP i 
przedsiębiorców; uważa, że włączenie 
proponowanych paktów terytorialnych do 
umów o partnerstwie pomoże w 
wypracowaniu bardziej skoordynowanego 
podejścia między poszczególnymi 
szczeblami rządu a interesariuszami;

4. podkreśla potrzebę nakreślenia w 
krajowych programach reform jasnych 
strategii politycznych na rzecz 
konkurencyjności przemysłu poprzez 
bardziej ukierunkowane podejście, które 
obejmuje ustalenie priorytetów w 
odniesieniu do: ułatwienia dostępu do 
finansowania; wsparcia badań i rozwoju 
oraz kształcenia, położenia nacisku na 
szkolenie zawodowe, uproszczenia 
procedur administracyjnych; zmniejszenia 
opodatkowania pracy; poprawy 
infrastruktury; większego zaangażowania 
wszystkich zainteresowanych stron na 
szczeblu regionalnym i lokalnym oraz 
silnego wsparcia dla MŚP i 
przedsiębiorców; uważa, że włączenie 
proponowanych paktów terytorialnych do 
umów o partnerstwie pomoże w 
wypracowaniu bardziej skoordynowanego 
podejścia między poszczególnymi 
szczeblami rządu a interesariuszami;

Or. ro

Poprawka 18
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę nakreślenia 
w krajowych programach reform jasnych 
strategii politycznych na rzecz 
konkurencyjności przemysłu poprzez 

4. podkreśla potrzebę nakreślenia 
w krajowych programach reform jasnych 
strategii politycznych na rzecz 
konkurencyjności przemysłu poprzez 
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bardziej ukierunkowane podejście, które 
obejmuje ustalenie priorytetów 
w odniesieniu do: ułatwienia dostępu do 
finansowania; wsparcia badań i rozwoju 
oraz kształcenia; uproszczenia procedur 
administracyjnych; zmniejszenia 
opodatkowania pracy; poprawy 
infrastruktury; większego zaangażowania 
wszystkich zainteresowanych stron na 
szczeblu regionalnym i lokalnym oraz 
silnego wsparcia dla MŚP 
i przedsiębiorców; uważa, że włączenie 
proponowanych paktów terytorialnych do 
umów o partnerstwie pomoże 
w wypracowaniu bardziej 
skoordynowanego podejścia między 
poszczególnymi szczeblami rządu 
a interesariuszami;

bardziej ukierunkowane podejście, które 
obejmuje ustalenie priorytetów 
w odniesieniu do: ułatwienia dostępu do 
finansowania; wsparcia badań i rozwoju 
oraz kształcenia; uproszczenia procedur 
administracyjnych; zmniejszenia 
opodatkowania pracy; poprawy 
infrastruktury; większego zaangażowania 
wszystkich zainteresowanych stron na 
szczeblu regionalnym i lokalnym oraz 
silnego wsparcia dla MŚP 
i przedsiębiorców; uważa, że bardziej 
skoordynowane podejście między 
poszczególnymi szczeblami rządu 
a interesariuszami może być wypracowane 
przez włączenie proponowanych paktów 
terytorialnych do umów o partnerstwie –
narzędzi do koordynowania 
i synchronizacji programów politycznych 
podmiotów regionalnych i lokalnych 
w celu podejmowania przez nie działań 
i przeznaczania ich środków finansowych 
na potrzeby celów strategii „Europa 
2020”;

Or. en

Poprawka 19
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę nakreślenia w 
krajowych programach reform jasnych 
strategii politycznych na rzecz 
konkurencyjności przemysłu poprzez 
bardziej ukierunkowane podejście, które 
obejmuje ustalenie priorytetów w 
odniesieniu do: ułatwienia dostępu do 
finansowania; wsparcia badań i rozwoju 
oraz kształcenia; uproszczenia procedur 
administracyjnych; zmniejszenia 
opodatkowania pracy; poprawy 
infrastruktury; większego zaangażowania 

4. podkreśla potrzebę nakreślenia w 
krajowych programach reform jasnych 
strategii politycznych na rzecz 
konkurencyjności przemysłu poprzez 
bardziej ukierunkowane podejście, które 
obejmuje ustalenie priorytetów w 
odniesieniu do: ułatwienia dostępu do 
finansowania; wsparcia badań i rozwoju 
oraz kształcenia i szkolenia zawodowego; 
uproszczenia procedur administracyjnych; 
złagodzenia obciążeń w stosunku do 
przedsiębiorstw; zmniejszenia 
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wszystkich zainteresowanych stron na 
szczeblu regionalnym i lokalnym oraz 
silnego wsparcia dla MŚP i 
przedsiębiorców; uważa, że włączenie 
proponowanych paktów terytorialnych do 
umów o partnerstwie pomoże w 
wypracowaniu bardziej skoordynowanego 
podejścia między poszczególnymi 
szczeblami rządu a interesariuszami;

opodatkowania pracy; upłynnienia rynku 
pracy; ujednolicenia podatku od osób 
prawnych na szczeblu europejskim;
poprawy infrastruktury; większego 
zaangażowania i lepszej koordynacji
wszystkich zainteresowanych stron na 
szczeblu regionalnym i lokalnym oraz 
silnego wsparcia dla MŚP i 
przedsiębiorców; uważa, że włączenie 
proponowanych paktów terytorialnych do 
umów o partnerstwie pomoże w 
wypracowaniu bardziej skoordynowanego 
podejścia między poszczególnymi 
szczeblami rządu a interesariuszami;

Or. fr

Poprawka 20
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę nakreślenia 
w krajowych programach reform jasnych 
strategii politycznych na rzecz 
konkurencyjności przemysłu poprzez 
bardziej ukierunkowane podejście, które 
obejmuje ustalenie priorytetów 
w odniesieniu do: ułatwienia dostępu do 
finansowania; wsparcia badań i rozwoju 
oraz kształcenia; uproszczenia procedur 
administracyjnych; zmniejszenia 
opodatkowania pracy; poprawy 
infrastruktury; większego zaangażowania 
wszystkich zainteresowanych stron na 
szczeblu regionalnym i lokalnym oraz 
silnego wsparcia dla MŚP 
i przedsiębiorców; uważa, że włączenie 
proponowanych paktów terytorialnych do 
umów o partnerstwie pomoże 
w wypracowaniu bardziej 
skoordynowanego podejścia między 
poszczególnymi szczeblami rządu 

4. podkreśla potrzebę nakreślenia 
w krajowych programach reform jasnych 
strategii politycznych na rzecz 
konkurencyjności przemysłu, których 
celem będzie ponowne określenie działań 
przemysłowych poprzez bardziej 
ukierunkowane terytorialne podejście, 
które obejmuje ustalenie priorytetów 
w odniesieniu do: ułatwienia dostępu do 
finansowania i mechanizmów 
mikrokredytowych; wsparcia badań 
i rozwoju, w tym innowacyjności 
społecznej i ekologicznej; synergii –
symbiozy między gałęziami przemysłu na
rzecz redukcji produktów ubocznych 
i zwiększenia gospodarki obiegowej; 
ułatwienia dostępu do edukacji, 
kształcenia oraz uczenia się przez całe 
życie; uproszczenia procedur 
administracyjnych i budowania 
potencjału; jasnych regulacji prawnych 
dotyczących środowiska naturalnego; 
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a interesariuszami; przeniesienia zachęt podatkowych z 
obszaru zatrudnienia na wykorzystanie 
zasobów i zanieczyszczenie; poprawy 
przyjaznej środowisku infrastruktury; 
większego zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych stron na szczeblu 
regionalnym i lokalnym oraz wsparcia 
w pierwszej kolejności dla 
MŚP, przedsiębiorców, przedsiębiorstw 
rzemieślniczych i społecznych; uważa, że 
włączenie proponowanych paktów 
i narzędzi terytorialnych do umów 
o partnerstwie pomoże w wypracowaniu 
bardziej skoordynowanego podejścia 
między poszczególnymi szczeblami rządu 
a interesariuszami;

Or. en

Poprawka 21
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę nakreślenia w 
krajowych programach reform jasnych 
strategii politycznych na rzecz 
konkurencyjności przemysłu poprzez 
bardziej ukierunkowane podejście, które 
obejmuje ustalenie priorytetów w 
odniesieniu do: ułatwienia dostępu do 
finansowania; wsparcia badań i rozwoju 
oraz kształcenia; uproszczenia procedur 
administracyjnych; zmniejszenia 
opodatkowania pracy; poprawy 
infrastruktury; większego zaangażowania 
wszystkich zainteresowanych stron na 
szczeblu regionalnym i lokalnym oraz 
silnego wsparcia dla MŚP i 
przedsiębiorców; uważa, że włączenie 
proponowanych paktów terytorialnych do 
umów o partnerstwie pomoże w 
wypracowaniu bardziej skoordynowanego 
podejścia między poszczególnymi 

4. podkreśla potrzebę nakreślenia w 
krajowych programach reform jasnych 
strategii politycznych na rzecz 
konkurencyjności przemysłu poprzez 
bardziej ukierunkowane podejście, które 
obejmuje ustalenie priorytetów w 
odniesieniu do: ułatwienia dostępu do 
finansowania; wsparcia badań i rozwoju 
oraz kształcenia; uproszczenia procedur 
administracyjnych; zmniejszenia 
opodatkowania pracy; poprawy 
infrastruktury; większego zaangażowania 
wszystkich zainteresowanych stron na 
szczeblu regionalnym i lokalnym oraz 
silnego wsparcia dla MŚP i 
przedsiębiorców; uważa, że włączenie 
proponowanych paktów terytorialnych do 
umów o partnerstwie pomoże w 
wypracowaniu bardziej skoordynowanego 
podejścia między poszczególnymi 
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szczeblami rządu a interesariuszami; szczeblami rządu a interesariuszami; 
przypomina, że klastry są idealnym 
narzędziem służącym do zgrupowania 
tych podmiotów oraz skoordynowania ich 
działań;

Or. fr

Poprawka 22
Dimitar Stoyanov

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla potrzebę nakreślenia w 
krajowych programach reform jasnych 
strategii politycznych na rzecz 
konkurencyjności przemysłu poprzez 
bardziej ukierunkowane podejście, które 
obejmuje ustalenie priorytetów w 
odniesieniu do: ułatwienia dostępu do 
finansowania; wsparcia badań i rozwoju 
oraz kształcenia; uproszczenia procedur 
administracyjnych; zmniejszenia 
opodatkowania pracy; poprawy 
infrastruktury; większego zaangażowania 
wszystkich zainteresowanych stron na 
szczeblu regionalnym i lokalnym oraz 
silnego wsparcia dla MŚP i 
przedsiębiorców; uważa, że włączenie 
proponowanych paktów terytorialnych do 
umów o partnerstwie pomoże w 
wypracowaniu bardziej skoordynowanego 
podejścia między poszczególnymi 
szczeblami rządu a interesariuszami;

4. podkreśla potrzebę nakreślenia w 
krajowych programach reform jasnych 
strategii politycznych na rzecz 
konkurencyjności przemysłu poprzez 
bardziej ukierunkowane podejście, które 
obejmuje ustalenie priorytetów w 
odniesieniu do: ułatwienia dostępu do 
finansowania; wsparcia już istniejących 
działań badawczych i rozwojowych,
równego dostępu do edukacji i staży 
regionalnych, które zapewnią możliwość 
zatrudnienia osobom znajdującym się w 
niekorzystnej sytuacji społecznej; 
uproszczenia procedur administracyjnych; 
zmniejszenia opodatkowania pracy; 
poprawy infrastruktury; większego 
zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych stron na szczeblu 
regionalnym i lokalnym oraz silnego 
wsparcia dla mikroprzedsiębiorców, MŚP i 
przedsiębiorców; uważa, że włączenie 
proponowanych paktów terytorialnych do 
umów o partnerstwie pomoże w 
wypracowaniu bardziej skoordynowanego 
podejścia między poszczególnymi 
szczeblami rządu a interesariuszami;

Or. bg

Poprawka 23
Petru Constantin Luhan
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Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że procesowi reindustrializacji 
Europy winny towarzyszyć wysiłki 
zmierzające do stworzenia miejsc pracy 
dla młodej siły roboczej, co wymaga 
skorelowania wspólnotowych strategii 
zatrudnienia oraz przyszłych potrzeb 
przemysłu europejskiego, opracowania 
regionalnych i narodowych programów 
zapewniających młodzieży efektywne 
kształcenie techniczne, a także wspierania 
rozwoju przedsiębiorczości wśród osób 
młodych poprzez dostęp do funduszy 
europejskich oraz doradztwo biznesowe;

Or. ro

Poprawka 24
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że gospodarki regionalne 
stanowią klucz do osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
gdyż dysponują zarówno konieczną 
wiedzą i zdolnościami do angażowania 
lokalnych zainteresowanych stron -
zgodnie ze specyfiką danego regionu; 
ponownie zwraca uwagę na podstawowe 
znaczenie łączenia programów na rzecz 
innowacyjności i zrównoważonego 
rozwoju na szczeblu regionalnym, 
krajowym i europejskim poprzez 
opracowywanie zaawansowanych
krajowych i regionalnych strategii badań 
i innowacji na rzecz inteligentnej 
specjalizacji (RIS3);
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Or. en

Poprawka 25
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wyraża opinię, że aby europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne 
zapewniały bardziej ukierunkowane 
wsparcie w ramach strategicznego 
i zintegrowanego podejścia, należy nadal 
realizować regionalne strategie innowacji
na rzecz inteligentnej specjalizacji, co 
stanowi warunek ex ante otrzymania 
wsparcia finansowego przeznaczonego na 
cel dotyczący badań, rozwoju i innowacji 
w ramach przyszłej polityki spójności; 
zaznacza, że takie regionalne strategie 
innowacji na rzecz inteligentnej 
specjalizacji w oparciu o przewagę 
komparatywną regionów będą wspierać 
środki pobudzające produktywność, 
przyciągać kapitał publiczny i prywatny 
dzięki silnemu efektowi dźwigni, a także 
pomagać regionom w skupianiu zasobów 
na kilku kluczowych priorytetach, tak aby 
mogły one bardziej wydajnie 
wykorzystywać dostępne środki;

5. wyraża opinię, że aby europejskie 
fundusze strukturalne i inwestycyjne 
zapewniały bardziej ukierunkowane 
wsparcie w ramach strategicznego 
i zintegrowanego podejścia, należy nadal 
realizować strategie na rzecz inteligentnej 
specjalizacji, co stanowi warunek ex ante
otrzymania wsparcia finansowego 
przeznaczonego na cel dotyczący badań, 
rozwoju i innowacji w ramach przyszłej 
polityki spójności; zaznacza, że takie 
strategie na rzecz inteligentnej specjalizacji 
w oparciu o przewagę komparatywną 
regionów stanowią zintegrowane, 
skoncentrowane na regionach programy 
transformacji gospodarczej, które będą 
wspierać środki pobudzające 
produktywność, przyciągać kapitał 
publiczny i prywatny dzięki silnemu 
efektowi dźwigni, a także pomagać 
regionom w skupianiu zasobów na kilku 
kluczowych priorytetach odpowiadających 
ich szczególnym atutom, tak aby mogły 
one bardziej wydajnie wykorzystywać 
dostępne środki, napędzać lokalny proces 
tworzenia godnych miejsc pracy 
i wspierać dywersyfikację gospodarki;

Or. en

Poprawka 26
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. wspiera utworzenie parków 
przemysłowych w drodze zaangażowania 
władz państwowych i lokalnych, agencji 
gospodarczych oraz instytutów badań i 
rozwoju w celu stworzenia możliwie 
atrakcyjnego i sprzyjającego innowacjom 
otoczenia biznesowego;

Or. ro

Poprawka 27
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że innowacyjność 
w zakresie gospodarczym, społecznym 
i środowiskowym będzie musiała znaleźć 
się w centrum długoterminowych strategii 
zrównoważonego rozwoju organów 
krajowych i regionalnych, co będzie 
możliwe dzięki sieciom silnych 
współzależności, wymianie wiedzy, a także 
środowiskom zarządzania 
i innowacyjności obejmującym klastry 
wysoko wyspecjalizowanych MŚP oraz 
gałęzi przemysłu;

Or. en

Poprawka 28
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla wagę wzmożonej 
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koordynacji różnych polityk 
wspólnotowych oraz różnych dostępnych 
środków europejskich w celu wspierania 
reindustrializacji, opierając się na 
wytycznych opracowywanych we 
wspólnych ramach strategicznych na lata 
2014-2020;

Or. fr

Poprawka 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. uważa, że przy opracowywaniu 
strategii reindustrializacji nie uwzględnia 
się w odpowiednim stopniu potencjału 
sektora kultury i sektora kreatywnego 
pomimo wkładu, jaki wnoszą one w 
europejską gospodarkę; zachęca 
publiczne i prywatne podmioty do 
wspierania tworzenia regionalnych 
inkubatorów innowacji grupujących 
przedsiębiorstwa sektora kreatywnego, 
uniwersytety, inwestorów i instytucje 
kulturalne, mających na celu promocję 
sektora kultury i sektora kreatywnego;

Or. fr

Poprawka 30
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zgadza się z Komisją i Radą, że 
nadrzędnym priorytetem powinien być 
wzrost konkurencyjności na rynku 

6. zgadza się z Komisją i Radą, że 
nadrzędnym priorytetem powinien być 
wzrost konkurencyjności na rynku 
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wewnętrznym, ale także w handlu z 
państwami trzecimi; podkreśla potrzebę i 
znaczenie określenia standardów 
europejskich szeroko stosowanych i 
chronionych przez UE na rynku 
światowym, tak aby środki na rzecz 
innowacyjności przyjmowane przez 
europejskie przedsiębiorstwa nie godziły w 
nie, a wręcz stopniowo stawały się 
normami światowymi;

wewnętrznym, ale także w handlu z 
państwami trzecimi; zachęca Komisję 
Europejską do wzmocnienia mechanizmu 
wsparcia eksportu i umiędzynarodowienia 
przemysłu, w szczególności MŚP;
podkreśla potrzebę i znaczenie określenia 
standardów europejskich szeroko 
stosowanych i chronionych przez UE na 
rynku światowym, tak aby środki na rzecz 
innowacyjności przyjmowane przez 
europejskie przedsiębiorstwa nie godziły w 
nie, a wręcz stopniowo stawały się 
normami światowymi; wnioskuje, aby 
Komisja stała w obronie istnienia realnej 
wzajemności w obrocie handlowym, 
szczególnie w kwestii dostępu do 
zamówień publicznych, aby 
przedsiębiorstwa nie doświadczały
środków protekcjonistycznych ani 
dyskryminacyjnych praktyk ze strony 
niektórych partnerów handlowych;

Or. fr

Poprawka 31
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zgadza się z Komisją i Radą, że 
nadrzędnym priorytetem powinien być 
wzrost konkurencyjności na rynku 
wewnętrznym, ale także w handlu 
z państwami trzecimi; podkreśla potrzebę 
i znaczenie określenia standardów 
europejskich szeroko stosowanych 
i chronionych przez UE na rynku 
światowym, tak aby środki na rzecz 
innowacyjności przyjmowane przez 
europejskie przedsiębiorstwa nie godziły 
w nie, a wręcz stopniowo stawały się 
normami światowymi;

6. zgadza się z Komisją i Radą, że 
nadrzędnym priorytetem powinien być 
wzrost konkurencyjności na rynku 
wewnętrznym, ale także w handlu 
z państwami trzecimi; podkreśla potrzebę 
i znaczenie określenia standardów 
europejskich szeroko stosowanych 
i chronionych przez UE na rynku 
światowym, w szczególności dotyczących 
odpowiedzialności za 
środowisko naturalne i odpowiedzialności 
społecznej, tak aby środki na rzecz 
innowacyjności przyjmowane przez 
europejskie przedsiębiorstwa nie godziły 
w nie, a wręcz stopniowo stawały się 
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normami światowymi;

Or. en

Poprawka 32
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zgadza się z Komisją i Radą, że 
nadrzędnym priorytetem powinien być 
wzrost konkurencyjności na rynku 
wewnętrznym, ale także w handlu z 
państwami trzecimi; podkreśla potrzebę i 
znaczenie określenia standardów 
europejskich szeroko stosowanych i 
chronionych przez UE na rynku 
światowym, tak aby środki na rzecz 
innowacyjności przyjmowane przez 
europejskie przedsiębiorstwa nie godziły w 
nie, a wręcz stopniowo stawały się 
normami światowymi;

6. zgadza się z Komisją i Radą, że 
nadrzędnym priorytetem powinien być 
wzrost konkurencyjności na rynku 
wewnętrznym, ale także w handlu z 
państwami trzecimi; podkreśla potrzebę i 
znaczenie określenia standardów 
europejskich szeroko stosowanych i 
chronionych przez UE na rynku 
światowym, tak aby środki na rzecz 
innowacyjności przyjmowane przez 
europejskie przedsiębiorstwa nie godziły w 
nie, a wręcz stopniowo stawały się 
normami światowymi, w szczególności 
poprzez zastosowanie zasady wzajemności;

Or. fr

Poprawka 33
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. jest głęboko zaniepokojony
negatywnym wpływem kryzysu 
gospodarczego i finansowego na zdolność 
regionów europejskich do finansowania 
inwestycji produkcyjnych na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, co 
niesie ze sobą ryzyko nieosiągnięcia celów 
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strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 34
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca się do Komisji Europejskiej o 
wprowadzenie w granicach UE 
opodatkowania ekologicznego i 
socjalnego, aby zrównoważyć europejskie 
normy socjalne i środowiskowe narzucone 
unijnemu przemysłowi;

Or. fr

Poprawka 35
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. stoi na stanowisku, że oprócz dotacji 
większą rolę powinny odgrywać pożyczki, 
kapitał wysokiego ryzyka, gwarancje i inne 
formy inżynierii finansowej; wzywa do 
właściwego wykorzystania instrumentów 
finansowych poprzez łączenie różnych 
form finansowego wsparcia zarówno 
bezpośredniego, jak i pośredniego, 
w szczególności wsparcia na rzecz MŚP, 
aby zapewnić dostęp do środków 
finansowych bardziej dostosowany do 
indywidualnych potrzeb;

7. stoi na stanowisku, że oprócz dotacji 
większą rolę powinny odgrywać pożyczki, 
kapitał wysokiego ryzyka, gwarancje i inne 
formy inżynierii finansowej, np. nowe 
instrumenty finansowe na rzecz 
konkurencyjności; wzywa do właściwego 
wykorzystania instrumentów finansowych 
poprzez łączenie różnych form 
finansowego wsparcia zarówno 
bezpośredniego, jak i pośredniego, 
w szczególności wsparcia na rzecz MŚP, 
aby zapewnić dostęp do środków 
finansowych bardziej dostosowany do 
indywidualnych potrzeb;

Or. en
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Poprawka 36
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. stoi na stanowisku, że oprócz dotacji 
większą rolę powinny odgrywać pożyczki, 
kapitał wysokiego ryzyka, gwarancje i inne 
formy inżynierii finansowej; wzywa do 
właściwego wykorzystania instrumentów 
finansowych poprzez łączenie różnych 
form finansowego wsparcia zarówno 
bezpośredniego, jak i pośredniego, 
w szczególności wsparcia na rzecz MŚP, 
aby zapewnić dostęp do środków 
finansowych bardziej dostosowany do 
indywidualnych potrzeb;

7. stoi na stanowisku, że oprócz dotacji 
znaczenie powinny mieć pożyczki, kapitał 
wysokiego ryzyka, gwarancje i inne formy 
inżynierii finansowej; wzywa do 
właściwego wykorzystania instrumentów 
finansowych poprzez łączenie różnych 
form finansowego wsparcia zarówno 
bezpośredniego, jak i pośredniego, 
w szczególności wsparcia na rzecz MŚP, 
przedsiębiorstw rzemieślniczych 
i społecznych, aby zapewnić dostęp do 
środków finansowych bardziej 
dostosowany do indywidualnych potrzeb; 
utrzymuje, że wsparcie z europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
musi być udzielane zgodnie z wymogami 
i zasadami określonymi w przepisach 
dotyczących tych funduszy;

Or. en

Poprawka 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. stoi na stanowisku, że oprócz dotacji 
większą rolę powinny odgrywać pożyczki,
kapitał wysokiego ryzyka, gwarancje i inne 
formy inżynierii finansowej; wzywa do 
właściwego wykorzystania instrumentów 
finansowych poprzez łączenie różnych 
form finansowego wsparcia zarówno 
bezpośredniego, jak i pośredniego, w 

7. stoi na stanowisku, że oprócz dotacji 
większą rolę powinny odgrywać pożyczki, 
kapitał wysokiego ryzyka, gwarancje i inne 
formy inżynierii finansowej; wzywa do 
właściwego wykorzystania instrumentów 
finansowych poprzez łączenie różnych 
form finansowego wsparcia zarówno 
bezpośredniego, jak i pośredniego, w 
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szczególności wsparcia na rzecz MŚP, aby 
zapewnić dostęp do środków finansowych 
bardziej dostosowany do indywidualnych 
potrzeb;

szczególności wsparcia na rzecz MŚP, aby 
zapewnić dostęp do środków finansowych 
bardziej dostosowany do indywidualnych 
potrzeb; wnioskuje o utworzenie 
europejskiego banku na potrzeby MŚP na 
wzór francuskiego Oseo i niemieckiego 
Kreditanstalt für Wiederaufbau;

Or. fr

Poprawka 38
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. stoi na stanowisku, że oprócz dotacji 
większą rolę powinny odgrywać pożyczki, 
kapitał wysokiego ryzyka, gwarancje i inne
formy inżynierii finansowej; wzywa do 
właściwego wykorzystania instrumentów 
finansowych poprzez łączenie różnych 
form finansowego wsparcia zarówno 
bezpośredniego, jak i pośredniego, w 
szczególności wsparcia na rzecz MŚP, aby 
zapewnić dostęp do środków finansowych 
bardziej dostosowany do indywidualnych 
potrzeb;

7. stoi na stanowisku, że oprócz dotacji 
większą rolę powinny odgrywać pożyczki, 
kapitał wysokiego ryzyka, gwarancje i inne 
formy inżynierii finansowej; wzywa do 
właściwego wykorzystania instrumentów
finansowych poprzez łączenie różnych 
form finansowego wsparcia zarówno 
bezpośredniego, jak i pośredniego, w 
szczególności wsparcia na rzecz MŚP, aby 
zapewnić dostęp do środków finansowych 
bardziej dostosowany do indywidualnych 
potrzeb; nalega na ułatwienie MŚP oraz 
przedsiębiorcom regionalnym dostępu do 
finansowania technologizacji;

Or. ro

Poprawka 39
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że biorąc pod uwagę obecny 
kryzys finansowy, gospodarczy 

8. uważa, że biorąc pod uwagę obecny 
kryzys finansowy, gospodarczy 
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i społeczny, niezbędne są inwestycje 
prywatne i publiczne w ramach ogólnej 
strategii na rzecz wzrostu gospodarczego; 
w związku z tym wspiera ogólną reformę 
systemu udzielania pomocy państwa 
poprzez zastosowanie podejścia opartego 
w większym stopniu na czynnikach 
społecznych i gospodarczych.

i społeczny, niezbędne są inwestycje 
prywatne i publiczne w ramach ogólnej 
strategii na rzecz zrównoważonego 
rozwoju; w związku z tym wspiera ogólną 
reformę systemu udzielania pomocy 
państwa poprzez zastosowanie podejścia 
opartego w większym stopniu na 
czynnikach społecznych i gospodarczych.

Or. en

Poprawka 40
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uważa, że biorąc pod uwagę obecny 
kryzys finansowy, gospodarczy 
i społeczny, niezbędne są inwestycje 
prywatne i publiczne w ramach ogólnej 
strategii na rzecz wzrostu gospodarczego; 
w związku z tym wspiera ogólną reformę 
systemu udzielania pomocy państwa 
poprzez zastosowanie podejścia opartego 
w większym stopniu na czynnikach 
społecznych i gospodarczych.

8. uważa, że biorąc pod uwagę obecny 
kryzys finansowy, gospodarczy 
i społeczny, niezbędne są inwestycje 
prywatne i publiczne w ramach ogólnej
strategii na rzecz wzrostu gospodarczego; 
w związku z tym wspiera ogólną reformę 
systemu udzielania pomocy państwa 
poprzez zastosowanie podejścia opartego 
w większym stopniu na czynnikach 
społecznych i gospodarczych; przypomina 
o znaczeniu uwzględniania w większym 
stopniu jakości i gospodarności wydatków 
publicznych.

Or. en

Poprawka 41
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wspiera inicjatywy „reshoring” -
relokacji sektorów produkcji z państw 
trzecich; uwzględnia fakt, że w wyniku 
wspierania tych operacji powstałyby 
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produkty wysokiej jakości, miejsca pracy, 
a także zmniejszyłby się wpływ na 
środowisko.

Or. ro

Poprawka 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zwraca się w związku z tym do Komisji 
o dokonanie przeglądu i złagodzenie zasad 
konkurencji, o których mowa w art. 101 i 
102 TFUE, co miałoby na celu 
promowanie wyłaniania się europejskich 
„mistrzów” przemysłu takich, jak Airbus 
czy EADS; przypomina jednocześnie o 
wnioskach Parlamentu Europejskiego 
wyrażonych w sprawozdaniu Vlasaka
(2013/2104(INI)) w sprawie polityki 
regionalnej będącej częścią szerszych 
programów pomocy państwa w celu 
wspierania inwestycji produkcyjnych w 
przemyśle europejskim.

Or. fr


