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Poprawka 1
Ernest Maragall
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla fakt, że kryzys gospodarczy 
poważnie zaszkodził spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
powodując ogromne różnice między 
państwami członkowskimi; przypomina, że 
od początku kryzysu w przemyśle 
wytwórczym w UE ubyło ponad 3,8 mln 
miejsc pracy1;

1. podkreśla fakt, że kryzys gospodarczy 
poważnie zaszkodził spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
powodując ogromne różnice między 
państwami członkowskimi; podkreśla 
konieczność wzmocnienia polityki 
spójności UE przez wyraźne określenie 
priorytetów, akcentując jednocześnie, że 
zmniejszenie dysproporcji regionalnych 
ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 
ogólnounijnych celów wzrostu i 
zatrudnienia;

__________________
1 Sprawozdanie dotyczące wyników 
gospodarczych w przemyśle w roku 2013, 
dokument roboczy służb Komisji, s. 6.

Or. en

Poprawka 2
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla fakt, że kryzys gospodarczy 
poważnie zaszkodził spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
powodując ogromne różnice między 
państwami członkowskimi; przypomina, że 
od początku kryzysu w przemyśle 
wytwórczym w UE ubyło ponad 3,8 mln 
miejsc pracy1;

1. podkreśla, że kryzys gospodarczy był 
wyzwaniem dla spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej w UE i pokazał, 
że nadal występują ogromne różnice 
między państwami członkowskimi; 
przypomina, że od początku kryzysu w 
przemyśle wytwórczym w UE ubyło ponad 
3,8 mln miejsc pracy1;
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__________________ __________________
1 Sprawozdanie dotyczące wyników 
gospodarczych w przemyśle w roku 2013, 
dokument roboczy służb Komisji, s. 6.

1 Sprawozdanie dotyczące wyników 
gospodarczych w przemyśle w roku 2013, 
dokument roboczy służb Komisji, s. 6.

Or. en

Poprawka 3
Herbert Reul

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla fakt, że kryzys gospodarczy 
poważnie zaszkodził spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
powodując ogromne różnice między 
państwami członkowskimi; przypomina, że 
od początku kryzysu w przemyśle 
wytwórczym w UE ubyło ponad 3,8 mln 
miejsc pracy1;

1. podkreśla fakt, że kryzys gospodarczy 
poważnie zaszkodził spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
powiększając i tak już ogromne różnice 
między państwami członkowskimi; 
przypomina, że od początku kryzysu w 
przemyśle wytwórczym w UE ubyło ponad 
3,8 mln miejsc pracy1;

__________________ __________________
1 Sprawozdanie dotyczące wyników 
gospodarczych w przemyśle w roku 2013, 
dokument roboczy służb Komisji, s. 6.

1 Sprawozdanie dotyczące wyników 
gospodarczych w przemyśle w roku 2013, 
dokument roboczy służb Komisji, s. 6.

Or. de

Poprawka 4
Ivan Jakovčić

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla fakt, że kryzys gospodarczy 
poważnie zaszkodził spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
powodując ogromne różnice między 
państwami członkowskimi; przypomina, że 

1. podkreśla fakt, że kryzys gospodarczy 
poważnie i na długi czas zaszkodził 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, tworząc dodatkowe, ogromne 
różnice między państwami członkowskimi; 
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od początku kryzysu w przemyśle 
wytwórczym w UE ubyło ponad 3,8 mln 
miejsc pracy1;

przypomina, że od początku kryzysu w 
przemyśle wytwórczym w UE ubyło ponad 
3,8 mln miejsc pracy1;

__________________ __________________
1 Sprawozdanie dotyczące wyników 
gospodarczych w przemyśle w roku 2013, 
dokument roboczy służb Komisji, s. 6.

1 Sprawozdanie dotyczące wyników 
gospodarczych w przemyśle w roku 2013, 
dokument roboczy służb Komisji, s. 6.

Or. en

Poprawka 5
José Blanco López

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla fakt, że kryzys gospodarczy 
poważnie zaszkodził spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
powodując ogromne różnice między 
państwami członkowskimi; przypomina, że 
od początku kryzysu w przemyśle 
wytwórczym w UE ubyło ponad 3,8 mln 
miejsc pracy1;

1. podkreśla fakt, że kryzys gospodarczy 
poważnie zaszkodził spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
przyczyniając się do niekontrolowanego 
pogłębiania się różnic między państwami 
członkowskimi; przypomina, że od 
początku kryzysu w przemyśle 
wytwórczym w UE ubyło ponad 3,8 mln 
miejsc pracy1;

__________________ __________________
1 Sprawozdanie dotyczące wyników 
gospodarczych w przemyśle w roku 2013, 
dokument roboczy służb Komisji, s. 6.

1 Sprawozdanie dotyczące wyników 
gospodarczych w przemyśle w roku 2013, 
dokument roboczy służb Komisji, s. 6.

Or. es

Poprawka 6
Evžen Tošenovský

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla fakt, że kryzys gospodarczy 
poważnie zaszkodził spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
powodując ogromne różnice między 
państwami członkowskimi; przypomina, że 
od początku kryzysu w przemyśle 
wytwórczym w UE ubyło ponad 3,8 mln 
miejsc pracy1;

1. podkreśla fakt, że kryzys gospodarczy 
poważnie zaszkodził spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
powodując obecne różnice między 
państwami członkowskimi; przypomina, że 
od początku kryzysu w przemyśle 
wytwórczym w UE ubyło ponad 3,8 mln 
miejsc pracy1;

__________________ __________________
1 Sprawozdanie dotyczące wyników 
gospodarczych w przemyśle w roku 2013, 
dokument roboczy służb Komisji, s. 6.

1 Sprawozdanie dotyczące wyników 
gospodarczych w przemyśle w roku 2013, 
dokument roboczy służb Komisji, s. 6.

Or. en

Poprawka 7
Csaba Molnár

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla fakt, że kryzys gospodarczy 
poważnie zaszkodził spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
powodując ogromne różnice między 
państwami członkowskimi; przypomina, że 
od początku kryzysu w przemyśle 
wytwórczym w UE ubyło ponad 3,8 mln 
miejsc pracy1;

1. podkreśla fakt, że kryzys gospodarczy 
poważnie zaszkodził spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
powodując ogromne różnice między 
państwami członkowskimi i regionami; 
przypomina, że od początku kryzysu w 
przemyśle wytwórczym w UE ubyło ponad 
3,8 mln miejsc pracy1;

__________________ __________________
1 Sprawozdanie dotyczące wyników 
gospodarczych w przemyśle w roku 2013, 
dokument roboczy służb Komisji, s. 6.

1 Sprawozdanie dotyczące wyników 
gospodarczych w przemyśle w roku 2013, 
dokument roboczy służb Komisji, s. 6.

Or. hu
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Poprawka 8
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla fakt, że kryzys gospodarczy 
poważnie zaszkodził spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
powodując ogromne różnice między 
państwami członkowskimi; przypomina, że 
od początku kryzysu w przemyśle 
wytwórczym w UE ubyło ponad 3,8 mln 
miejsc pracy1;

1. podkreśla fakt, że kryzys gospodarczy 
poważnie zaszkodził spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
Unii Europejskiej, powodując wzrost stopy 
bezrobocia o ponad 3% od początku 
kryzysu i ogromne różnice między 
państwami członkowskimi; przypomina, że 
od początku kryzysu w przemyśle 
wytwórczym w UE ubyło ponad 3,8 mln 
miejsc pracy1;

__________________ __________________
1 Sprawozdanie dotyczące wyników 
gospodarczych w przemyśle w roku 2013, 
dokument roboczy służb Komisji, s. 6.

1 Sprawozdanie dotyczące wyników 
gospodarczych w przemyśle w roku 2013, 
dokument roboczy służb Komisji, s. 6.

Or. en

Poprawka 9
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla fakt, że kryzys gospodarczy 
poważnie zaszkodził spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
powodując ogromne różnice między 
państwami członkowskimi; przypomina, że 
od początku kryzysu w przemyśle 
wytwórczym w UE ubyło ponad 3,8 mln 
miejsc pracy1;

1. podkreśla fakt, że kryzys gospodarczy 
poważnie zaszkodził spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
powodując ogromne różnice między 
państwami członkowskimi; przypomina, że 
od początku kryzysu w przemyśle 
wytwórczym w UE ubyło ponad 3,8 mln 
miejsc pracy1; jest jednak zdania, że 
kryzys, przez który przechodzimy, ma 
charakter systemowy i że UE powinna jak 
najszybciej zrezygnować ze skrajnie 
liberalnego modelu;
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__________________ __________________
1 Sprawozdanie dotyczące wyników 
gospodarczych w przemyśle w roku 2013, 
dokument roboczy służb Komisji, s. 6.

1 Sprawozdanie dotyczące wyników 
gospodarczych w przemyśle w roku 2013, 
dokument roboczy służb Komisji, s. 6.

Or. fr

Poprawka 10
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla fakt, że kryzys gospodarczy 
poważnie zaszkodził spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
powodując ogromne różnice między 
państwami członkowskimi; przypomina, że 
od początku kryzysu w przemyśle 
wytwórczym w UE ubyło ponad 3,8 mln 
miejsc pracy1;

1. podkreśla fakt, że kryzys gospodarczy 
poważnie zaszkodził spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
powodując ogromne różnice między 
państwami członkowskimi; przypomina, że 
od początku kryzysu w przemyśle 
wytwórczym w UE ubyło ponad 3,8 mln 
miejsc pracy1, co w dużym stopniu jest 
skutkiem nieuczciwej konkurencji 
wynikającej z braku ochrony na naszych 
granicach;

__________________ __________________
1 Sprawozdanie dotyczące wyników 
gospodarczych w przemyśle w roku 2013, 
dokument roboczy służb Komisji, s. 6.

1 Sprawozdanie dotyczące wyników 
gospodarczych w przemyśle w roku 2013, 
dokument roboczy służb Komisji, s. 6.

Or. fr

Poprawka 11
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że należy podjąć istotne 
starania o skierowanie UE z powrotem na 
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właściwe tory, aby osiągnąć cel 
reindustrializacji na poziomie 20% do 
2020 r.; wzywa do wzmocnienia i 
odnowienia struktury przemysłowej w 
Unii Europejskiej w celu zwiększenia 
konkurencyjności, przyspieszenia wzrostu 
i zwiększenia zatrudnienia; podkreśla, że 
do osiągnięcia tego celu niezbędne są 
inwestycje w infrastrukturę cyfrową, 
energetyczną i transportową oraz 
długofalowe, choć nie mniej pilne, 
inwestycje w edukację, badania i 
szkolenia zawodowe;

Or. en

Poprawka 12
Paul Tang

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przyznaje, że inwestycje finansowane 
ze środków polityki spójności pozwoliły na 
złagodzenie negatywnych skutków kryzysu 
gospodarczego i finansowego, stając się 
ważną częścią budżetów inwestycyjnych w 
niektórych państwach członkowskich; 
uznaje podejmowane przez Komisję 
Europejską działania zmierzające do 
skierowania inwestycji w ramach polityki 
spójności na obszary najbardziej dotknięte 
kryzysem;

Or. en

Poprawka 13
Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. zaznacza, że jednym z celów Traktatu 
o Unii Europejskiej jest wspieranie 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
spójności oraz solidarności między 
państwami członkowskimi (art. 3 TUE);

Or. en

Poprawka 14
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że polityka spójności 
powinna uwzględniać cele określone w 
strategii „Europa 2020”; zaznacza, że 
inwestycje finansowane ze środków
polityki spójności powinny być 
ukierunkowane na wzrost oraz rozwój 
innowacji, małych i średnich 
przedsiębiorstw, gospodarki cyfrowej i 
biogospodarki niskoemisyjnej; podkreśla, 
że szczególnie inwestycje w tych obszarach 
mają nie tylko potencjał ochrony 
istniejących miejsc pracy, lecz również 
pobudzania wzrostu i tworzenia nowych 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 15
Aldo Patriciello

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że sektor przemysłowy jest 
jednym z fundamentów spójności 
gospodarczej i społecznej w Europie, 
ponieważ zależy od niego blisko 80% 
europejskiego eksportu oraz dotyczy go
80% wydatków na badania i rozwój w 
Europie2;

2. podkreśla fundamentalną rolę sektora 
przemysłowego w gospodarce 
europejskiej, ponieważ pochodzi z niego
80% eksportu i 80% wydatków na badania 
i rozwój;

__________________ __________________
2 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów (COM(2014)0014) pt.
„Działania na rzecz odrodzenia przemysłu 
europejskiego”, s. 3.

Or. it

Poprawka 16
Flavio Zanonato

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że sektor przemysłowy jest 
jednym z fundamentów spójności 
gospodarczej i społecznej w Europie, 
ponieważ zależy od niego blisko 80% 
europejskiego eksportu oraz dotyczy go 
80% wydatków na badania i rozwój w 
Europie2;

2. podkreśla, że sektor przemysłowy, 
szczególnie produkcyjny, jest jednym z 
fundamentów spójności gospodarczej i 
społecznej w Europie, ponieważ zależy od 
niego blisko 80% europejskiego eksportu 
oraz dotyczy go 80% wydatków na badania 
i rozwój w Europie 2;

__________________ __________________
2 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów (COM(2014)0014) pt. 
„Działania na rzecz odrodzenia przemysłu 
europejskiego”, s. 3.

2 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów (COM(2014)0014) pt. 
„Działania na rzecz odrodzenia przemysłu 
europejskiego”, s. 3.

Or. it
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Poprawka 17
Ernest Maragall
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że sektor przemysłowy jest 
jednym z fundamentów spójności 
gospodarczej i społecznej w Europie, 
ponieważ zależy od niego blisko 80% 
europejskiego eksportu oraz dotyczy go 
80% wydatków na badania i rozwój w 
Europie2;

2. podkreśla, że sektor przemysłowy jest 
jednym z fundamentów spójności 
gospodarczej i społecznej w Europie, 
ponieważ zależy od niego blisko 80% 
europejskiego eksportu oraz dotyczy go 
80% wydatków na badania i rozwój w 
Europie2; przypomina, że od początku 
kryzysu w przemyśle wytwórczym w UE
ubyło ponad 3,8 mln miejsc pracy1a; 
zauważa jednak, że w latach 2007-2012 
około 594 000 nowych miejsc pracy 
powstało wyłącznie w ramach polityki 
regionalnej UE1b;

__________________ __________________
2 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów (COM(2014)0014) pt. 
„Działania na rzecz odrodzenia przemysłu 
europejskiego”, s. 3.

2 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów (COM(2014)0014) pt. 
„Działania na rzecz odrodzenia przemysłu 
europejskiego”, s. 3.
1a Sprawozdanie dotyczące wyników 
gospodarczych w przemyśle w roku 2013, 
dokument roboczy służb Komisji, s. 6.
1b Zwiększanie konkurencyjności 
regionów i miast europejskich, wspieranie 
rozwoju i tworzenie miejsc pracy, s. 4,
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/pl/region
al_policy_pl.pdf

Or. en

Poprawka 18
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że sektor przemysłowy jest 
jednym z fundamentów spójności 
gospodarczej i społecznej w Europie, 
ponieważ zależy od niego blisko 80% 
europejskiego eksportu oraz dotyczy go 
80% wydatków na badania i rozwój w 
Europie2;

2. podkreśla, że sektor przemysłowy jest 
jednym z fundamentów spójności 
gospodarczej i społecznej w Europie, 
ponieważ zależy od niego blisko 80% 
europejskiego eksportu oraz dotyczy go 
80% wydatków na badania i rozwój w 
Europie2; zauważa jednak, że UE 
wystawia nasz przemysł na działanie 
nieopanowanej konkurencji, uparcie 
odmawiając stosowania jakiegokolwiek 
protekcjonizmu gospodarczego i 
nakładając surowe ograniczenia, którym 
konkurenci nie są poddani;

__________________ __________________
2 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów (COM(2014)0014) pt. 
„Działania na rzecz odrodzenia przemysłu 
europejskiego”, s. 3.

2 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów (COM(2014)0014) pt. 
„Działania na rzecz odrodzenia przemysłu 
europejskiego”, s. 3.

Or. fr

Poprawka 19
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zaleca unowocześnienie polityki 
spójności; zaleca, aby polityka ta 
koncentrowała się na odnawianiu 
przemysłu i struktur oraz wspieraniu 
innowacji w celu zwiększenia 
zatrudnienia w całej Unii Europejskiej;

Or. en
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Poprawka 20
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zaznacza, że zadaniem UE jest 
promowanie przyjaznej dla środowiska 
polityki, kładącej nacisk na odnawialne 
źródła energii i surowe sankcje za 
zanieczyszczenia przemysłowe; 

Or. en

Poprawka 21
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że niezbędne jest 
uproszczenie procesów zarządzania i 
procedur programów realizowanych w 
ramach polityki spójności; zaznacza, że 
obciążenia administracyjne spowodowane 
stosowaniem różnych procedur 
zarządzania i monitorowania muszą być 
na rozsądnym poziomie w porównaniu do 
wielkości środków pozyskiwanych z 
programów polityki spójności;

Or. en

Poprawka 22
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa stanowią 99% unijnego 
sektora firm i zapewniają 80% miejsc 
pracy w UE;

Or. en

Poprawka 23
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka oszczędnościowa w 
szeregu krajów europejskich ma 
negatywny wpływ na strukturę sektorów 
przemysłowych, powodując spadek 
inwestycji oraz utrudniając producentom 
dostęp do kredytu;

skreślony

Or. en

Poprawka 24
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka oszczędnościowa w 
szeregu krajów europejskich ma 
negatywny wpływ na strukturę sektorów 
przemysłowych, powodując spadek 
inwestycji oraz utrudniając producentom 
dostęp do kredytu;

3. wyraża zaniepokojenie powracającym 
problemem zatorów płatniczych, które 
prowadzą do zalegania z płatnościami i 
opóźnień we wdrażaniu programów, i w 
związku z powyższym oczekuje na plan 
Komisji dotyczący płatności i zmierzający 
do rozwiązania tego problemu;

Or. en
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Poprawka 25
Davor Ivo Stier

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka oszczędnościowa w 
szeregu krajów europejskich ma 
negatywny wpływ na strukturę sektorów 
przemysłowych, powodując spadek 
inwestycji oraz utrudniając producentom 
dostęp do kredytu;

3. uważa, że polityka oszczędnościowa
zazwyczaj ma negatywny wpływ na 
gospodarkę i jej sektor przemysłowy, jeżeli 
nie niesie za sobą reform strukturalnych 
mających na celu zwiększenie 
konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 26
Nadine Morano

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka oszczędnościowa w 
szeregu krajów europejskich ma
negatywny wpływ na strukturę sektorów 
przemysłowych, powodując spadek 
inwestycji oraz utrudniając producentom 
dostęp do kredytu;

3. uważa, że reformy prowadzone w 
szeregu krajów europejskich, mające na 
celu naprawienie finansów publicznych, 
co gwarantuje długoterminowy wzrost i 
tworzenie miejsc pracy, mogą mieć 
krótkoterminowy wpływ na strukturę 
sektorów przemysłowych, powodując 
odłożenie lub spadek inwestycji oraz 
utrudniając producentom dostęp do 
kredytu;

Or. fr

Poprawka 27
Herbert Reul
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka oszczędnościowa w 
szeregu krajów europejskich ma 
negatywny wpływ na strukturę sektorów 
przemysłowych, powodując spadek 
inwestycji oraz utrudniając producentom
dostęp do kredytu;

3. uważa, że do wzmocnienia struktury
sektorów przemysłowych państw 
członkowskich niezbędne są dalsze 
działania i inwestycje oraz ułatwienie 
producentom dostępu do kredytu.

Or. de

Poprawka 28
Barbara Kappel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka oszczędnościowa w 
szeregu krajów europejskich ma 
negatywny wpływ na strukturę sektorów 
przemysłowych, powodując spadek
inwestycji oraz utrudniając producentom 
dostęp do kredytu;

3. uważa, że polityka oszczędnościowa w 
szeregu krajów europejskich jest 
niezbędna do zrównoważenia budżetów w 
celu wzmocnienia struktury sektorów 
przemysłowych i przyczynia się do tego, że 
na bazie stabilnej sytuacji finansowej 
łatwiejsze jest podejmowanie inwestycji 
oraz dostęp producentów do kredytu;

Or. de

Poprawka 29
Renato Soru

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka oszczędnościowa w 
szeregu krajów europejskich ma 
negatywny wpływ na strukturę sektorów 

3. uważa, że polityka oszczędnościowa w 
szeregu krajów europejskich ma 
negatywny wpływ na strukturę sektorów 



PE546.684v01-00 18/49 AM\1046267PL.doc

PL

przemysłowych, powodując spadek 
inwestycji oraz utrudniając producentom 
dostęp do kredytu;

przemysłowych, powodując spadek 
inwestycji oraz utrudniając producentom 
dostęp do kredytu; ponadto uważa, że ten 
negatywny wpływ wynika z recesji, która 
dotyczy większości państw UE;

Or. it

Poprawka 30
Ernest Maragall
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka oszczędnościowa w 
szeregu krajów europejskich ma 
negatywny wpływ na strukturę sektorów 
przemysłowych, powodując spadek 
inwestycji oraz utrudniając producentom 
dostęp do kredytu;

3. uważa, że polityka oszczędnościowa w 
szeregu krajów europejskich ma 
negatywny wpływ na strukturę sektorów 
przemysłowych, powodując spadek 
inwestycji oraz utrudniając producentom 
dostęp do kredytu; uwypukla potrzebę 
zastosowania podejścia 
mezoekonomicznego (skupionego na 
regionach) w celu osiągnięcia poprawy 
sytuacji gospodarczej;

Or. en

Poprawka 31
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka oszczędnościowa w 
szeregu krajów europejskich ma 
negatywny wpływ na strukturę sektorów 
przemysłowych, powodując spadek 
inwestycji oraz utrudniając producentom 
dostęp do kredytu;

3. uważa, że w szeregu krajów 
europejskich polityka oszczędnościowa, 
która jest skutkiem błędnych decyzji 
trojki, ma negatywny wpływ na strukturę 
sektorów przemysłowych, powodując 
spadek inwestycji oraz utrudniając 
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producentom dostęp do kredytu;

Or. fr

Poprawka 32
José Blanco López

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka oszczędnościowa w 
szeregu krajów europejskich ma 
negatywny wpływ na strukturę sektorów 
przemysłowych, powodując spadek 
inwestycji oraz utrudniając producentom 
dostęp do kredytu;

3. uważa, że polityka oszczędnościowa w 
szeregu krajów europejskich ma 
negatywny wpływ na strukturę sektorów 
przemysłowych, powodując spadek 
inwestycji, utrudniając producentom 
dostęp do kredytu oraz powodując wzrost 
bezrobocia;

Or. es

Poprawka 33
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka oszczędnościowa w 
szeregu krajów europejskich ma
negatywny wpływ na strukturę sektorów 
przemysłowych, powodując spadek 
inwestycji oraz utrudniając producentom 
dostęp do kredytu;

3. uważa, że w szeregu krajów 
europejskich kryzys wywarł negatywny 
wpływ na strukturę sektorów 
przemysłowych, powodując spadek 
inwestycji oraz utrudniając producentom 
dostęp do kredytu;

Or. fr

Poprawka 34
Aldo Patriciello
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka oszczędnościowa w 
szeregu krajów europejskich ma 
negatywny wpływ na strukturę sektorów 
przemysłowych, powodując spadek 
inwestycji oraz utrudniając producentom
dostęp do kredytu;

3. uważa, że polityka oszczędnościowa w 
szeregu krajów europejskich ma 
negatywny wpływ na strukturę sektorów 
przemysłowych, powodując spadek 
inwestycji oraz utrudniając wytwórcom w 
sektorze dostęp do kredytu;

Or. it

Poprawka 35
Barbara Kappel

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. jest zdania, że przyczynami 
zahamowania rozwoju i zatrudnienia są 
fragmentacja rynku finansowego, niechęć 
przedsiębiorstw europejskich do 
podejmowania ryzyka oraz ograniczenia 
kultury innowacji;

Or. de

Poprawka 36
Evžen Tošenovský

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wszystkie nowe projekty i 
inwestycje otrzymujące wsparcie z 
funduszy UE powinny posiadać klauzulę o 
zatrudnieniu obejmującą obowiązek 
tworzenia nowych i pewnych miejsc 

skreślony
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pracy;

Or. en

Poprawka 37
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wszystkie nowe projekty i 
inwestycje otrzymujące wsparcie z 
funduszy UE powinny posiadać klauzulę o 
zatrudnieniu obejmującą obowiązek 
tworzenia nowych i pewnych miejsc 
pracy;

skreślony

Or. en

Poprawka 38
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wszystkie nowe projekty i 
inwestycje otrzymujące wsparcie z 
funduszy UE powinny posiadać klauzulę o 
zatrudnieniu obejmującą obowiązek 
tworzenia nowych i pewnych miejsc pracy;

4. podkreśla, że jednym z najważniejszych 
celów jest tworzenie nowych i godnych 
miejsc pracy ze środków polityki 
spójności; w związku z tym zwraca uwagę, 
że podczas wdrażania programów 
operacyjnych w bieżącym okresie 
finansowania państwa członkowskie 
powinny koncentrować swoją politykę na 
tworzeniu godnych miejsc pracy, aby 
przeciwdziałać wysokiemu bezrobociu 
wśród młodzieży i umożliwić regionom 
tworzenie zdrowych i zrównoważonych 
gospodarek;

Or. en
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Poprawka 39
Ernest Maragall
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wszystkie nowe projekty i 
inwestycje otrzymujące wsparcie z 
funduszy UE powinny posiadać klauzulę o 
zatrudnieniu obejmującą obowiązek 
tworzenia nowych i pewnych miejsc pracy;

4. uważa, że wszystkie nowe projekty i 
inwestycje otrzymujące wsparcie z 
funduszy UE powinny posiadać klauzulę o 
zatrudnieniu obejmującą obowiązek 
tworzenia nowych i pewnych miejsc pracy; 
przypomina, że wszystkie inwestycje i 
projekty powinny wzmacniać ochronę 
środowiska, w szczególności zaś wspierać 
odnawialne źródła energii i środki 
poprawy efektywności energetycznej; 
przypomina również, że do 2020 r. 
prognozuje się niemal dwukrotny wzrost 
globalnego rynku produktów i usług 
przyjaznych dla środowiska, którego 
wartość ma wynieść około 2 biliardy EUR 
rocznie1a;

__________________
1a Report on The number of Jobs 
dependent on the Environment and 
Resource Efficiency improvements, s.9 
(Sprawozdanie dotyczące zależności 
między zatrudnieniem a poprawą 
efektywności wykorzystania zasobów i 
ochrony środowiska) 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/jo
bs/pdf/jobs.pdf.

Or. en

Poprawka 40
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wszystkie nowe projekty i 
inwestycje otrzymujące wsparcie z 
funduszy UE powinny posiadać klauzulę o 
zatrudnieniu obejmującą obowiązek 
tworzenia nowych i pewnych miejsc 
pracy;

4. uważa, że wszystkie nowe projekty i 
inwestycje finansowane ze środków 
polityki spójności są ukierunkowane na 
zapewnienie maksymalnych wyników i 
wpływu, zgodnie z nowymi ramami oceny 
skuteczności, w celu pobudzania 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

Or. en

Poprawka 41
Barbara Kappel

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wszystkie nowe projekty i 
inwestycje otrzymujące wsparcie z 
funduszy UE powinny posiadać klauzulę o 
zatrudnieniu obejmującą obowiązek 
tworzenia nowych i pewnych miejsc pracy;

4. uważa, że wszystkie nowe projekty i 
inwestycje otrzymujące wsparcie z 
funduszy UE powinny zawierać cel 
zwiększenia zatrudnienia, jednak ze 
względu na wątpliwości prawne i 
ekonomiczne odrzuca obowiązek 
zawierania w nich wiążącej klauzuli o 
zatrudnieniu1a;

__________________
1 a Klauzula o zatrudnieniu prowadziłaby 
bezpośrednio do efektu wypierania 
(crowding out), zamieniając projekty o 
długim okresie oddziaływania w projekty 
krótkoterminowe.

Or. de

Poprawka 42
Anne Sander
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wszystkie nowe projekty i 
inwestycje otrzymujące wsparcie z 
funduszy UE powinny posiadać klauzulę o 
zatrudnieniu obejmującą obowiązek 
tworzenia nowych i pewnych miejsc pracy;

4. wyraża zadowolenie z faktu, że nowe 
projekty i inwestycje otrzymujące wsparcie 
z funduszy UE na lata 2014–2020
umożliwią tworzenie nowych, jakościowo 
dobrych miejsc pracy;

Or. fr

Poprawka 43
Nadine Morano

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wszystkie nowe projekty i 
inwestycje otrzymujące wsparcie z
funduszy UE powinny posiadać klauzulę o 
zatrudnieniu obejmującą obowiązek 
tworzenia nowych i pewnych miejsc pracy;

4. uważa, że wszystkie nowe projekty i 
inwestycje otrzymujące wsparcie z 
funduszy UE powinny zawierać klauzule 
na rzecz zatrudnienia lokalnego;

Or. fr

Poprawka 44
Davor Ivo Stier

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wszystkie nowe projekty i 
inwestycje otrzymujące wsparcie z 
funduszy UE powinny posiadać klauzulę o 
zatrudnieniu obejmującą obowiązek 
tworzenia nowych i pewnych miejsc pracy;

4. uważa, że projekty i inwestycje 
otrzymujące wsparcie z funduszy UE 
powinny mieć na celu tworzenie nowych 
miejsc pracy;

Or. en
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Poprawka 45
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wszystkie nowe projekty i 
inwestycje otrzymujące wsparcie z 
funduszy UE powinny posiadać klauzulę o 
zatrudnieniu obejmującą obowiązek 
tworzenia nowych i pewnych miejsc pracy;

4. uważa, że wszystkie nowe projekty i 
inwestycje otrzymujące wsparcie z 
funduszy UE powinny posiadać klauzulę o 
zatrudnieniu lokalnym obejmującą 
obowiązek tworzenia nowych i pewnych 
miejsc pracy, obsadzanych w procesie 
lokalnej rekrutacji;

Or. fr

Poprawka 46
Herbert Reul

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wszystkie nowe projekty i 
inwestycje otrzymujące wsparcie z 
funduszy UE powinny posiadać klauzulę o 
zatrudnieniu obejmującą obowiązek 
tworzenia nowych i pewnych miejsc pracy;

4. uważa, że wszystkie nowe projekty i 
inwestycje otrzymujące wsparcie z 
funduszy UE powinny zasadniczo i w 
miarę możności być nastawione na 
tworzenie nowych i pewnych miejsc pracy;

Or. de

Poprawka 47
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wszystkie nowe projekty i 
inwestycje otrzymujące wsparcie z 
funduszy UE powinny posiadać klauzulę o 
zatrudnieniu obejmującą obowiązek 
tworzenia nowych i pewnych miejsc pracy;

4. uważa, że wszystkie nowe projekty i 
inwestycje otrzymujące wsparcie z 
funduszy UE powinny posiadać klauzulę o 
zatrudnieniu obejmującą obowiązek 
tworzenia nowych i pewnych miejsc pracy; 
w tym celu należy w pierwszej kolejności 
inwestować w rentowne i produktywne 
projekty;

Or. fr

Poprawka 48
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że konieczne jest 
zapewnienie większego wsparcia, 
szczególnie mikroprzedsiębiorstwom oraz 
małym i średnim przedsiębiorstwom 
(MMŚP) i spółdzielniom pracy, w celu 
pobudzania ich produktywności w 
stabilnym otoczeniu biznesowym, 
zminimalizowania skutków dominującej 
pozycji rynkowej dużych przedsiębiorstw i 
konglomeratów oraz wsparcia MMŚP i 
spółdzielni pracy w ich zakładaniu i 
rozwijaniu ich działalności;

Or. en

Poprawka 49
Paul Tang

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie skupienia 
inwestycji UE na priorytetach 
tematycznych, takich jak badania i 
innowacje, agenda cyfrowa, wspieranie 
małych i średnich przedsiębiorstw i 
gospodarka niskoemisyjna, w celu 
maksymalizacji wpływu inwestycji na 
wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc 
pracy;

Or. en

Poprawka 50
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
dotyczącą utworzenia unii rynków 
kapitałowych, którą uważa za ważne 
narzędzie uzupełniające plan inwestycyjny 
dla Europy i zwiększające dostęp małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) do 
kredytów przez tworzenie i rozwijanie 
źródeł finansowania alternatywnych w 
stosunku do pożyczek bankowych, między 
innymi przez doskonalenie pierwszych 
ofert publicznych;

Or. en

Poprawka 51
Barbara Kappel

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że wsparcie dla projektów o 
nieefektywnej strukturze kosztów 
wewnętrznych wynikające z braku reform 
strukturalnych powoduje odpływ 
prywatnych inwestorów;

Or. de

Poprawka 52
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa do szybkiego utworzenia i 
uruchomienia unii rynków kapitałowych 
w celu wspierania inicjatyw 
podejmowanych przez przemysł, które 
mają na celu rozwijanie europejskiego 
rynku ofert prywatnych, i absorpcji 
długoterminowych funduszy 
inwestycyjnych; udana unia rynków 
kapitałowych pozwoli na ograniczenie 
rozdrobnienia rynków finansowych UE, 
przyczyniając się w ten sposób do 
obniżenia kosztów finansowania;

Or. en

Poprawka 53
Paul Tang

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że inwestycje powinny 
koncentrować się na obszarach 
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posiadających zdolność wywierania efektu 
mnożnikowego na zatrudnienie i wzrost, 
takich jak inwestycje w innowacje lub 
edukację;

Or. en

Poprawka 54
Paul Tang

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla znaczenie regionalnych 
mechanizmów finansowania w kontekście 
małych i średnich przedsiębiorstw, 
będących motorem zatrudnienia, 
inteligentnego wzrostu oraz rozwoju 
gospodarki cyfrowej i niskoemisyjnej na 
szczeblu regionalnym;

Or. en

Poprawka 55
Paul Tang

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. podkreśla znaczenie wsparcia 
otrzymywanego w ramach polityki 
spójności dla przechodzenia na 
gospodarkę niskoemisyjną i realizacji 
celów związanych z ograniczeniem emisji 
dwutlenku węgla, poprawą efektywności 
energetycznej i zwiększeniem udziału 
energii odnawialnej do 2020 i 2030 r;

Or. en
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Poprawka 56
Paul Tang

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. zauważa, że sprawozdania dotyczące 
projektów finansowanych ze środków UE 
zazwyczaj koncentrują się na zgodności z 
zasadami i przepisami, a nie na 
osiąganych rezultatach, co przekłada się 
na brak wiedzy o skuteczności unijnych 
dotacji; w związku z tym podkreśla 
znaczenie systematycznego zbierania 
informacji dotyczących skutków unijnego 
finansowania w celu zwiększenia wpływu 
wydatków wspólnotowych;

Or. en

Poprawka 57
Evžen Tošenovský

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do większych inwestycji 
społecznych i publicznych, bez których 
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że wszystkie 
inwestycje i projekty powinny wzmacniać 
ochronę środowiska naturalnego;

skreślony

Or. en

Poprawka 58
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do większych inwestycji 
społecznych i publicznych, bez których 
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że wszystkie 
inwestycje i projekty powinny wzmacniać 
ochronę środowiska naturalnego;

skreślony

Or. fr

Poprawka 59
Ernest Maragall
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do większych inwestycji 
społecznych i publicznych, bez których 
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że wszystkie 
inwestycje i projekty powinny wzmacniać 
ochronę środowiska naturalnego;

5. doceniając kluczową rolę badań i 
rozwoju w osiąganiu celów polityki 
spójności, zdecydowanie popiera oparte o 
„względną innowacyjność” podejście do 
badań i innowacji, w którym priorytetem 
jest zmniejszanie różnic w zakresie 
innowacji między państwami 
członkowskimi Unii; wzywa do dalszego 
sprecyzowania pojęcia inteligentnej 
specjalizacji, która kryje w sobie potencjał 
wzmocnienia konkurencyjności regionów 
UE;

Or. en

Poprawka 60
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do większych inwestycji 
społecznych i publicznych, bez których 
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że wszystkie 
inwestycje i projekty powinny wzmacniać 
ochronę środowiska naturalnego.

5. podkreśla znaczenie efektywnego 
wykorzystywania środków z Funduszu 
Spójności w celu zmaksymalizowania ich 
wpływu na osiągnięcie celów określonych 
w strategii „Europa 2020”, szczególnie w 
zakresie wspierania małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), badań i innowacji 
oraz łagodzenia skutków zmian 
klimatycznych; przypomina, że polityka 
spójności powinna służyć za narzędzie 
inwestowania oraz iść w parze z polityką 
reform na szczeblu krajowym i 
regionalnym;

Or. en

Poprawka 61
Barbara Kappel

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do większych inwestycji 
społecznych i publicznych, bez których 
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że wszystkie 
inwestycje i projekty powinny wzmacniać 
ochronę środowiska naturalnego;

5. wzywa do stworzenia stabilnych 
warunków ramowych dla prywatnych 
inwestorów w obszarach transportu i 
infrastruktury strategicznej, innowacji, 
badań i rozwoju, bez których niemożliwe 
będzie osiągnięcie do 2020 r. celu 
podwyższenia udziału przemysłu w PKB 
aż do 20%; wzywa do znalezienia 
właściwych proporcji między celami, 
jakimi są industrializacja z jednej oraz 
ochrona środowiska i klimatu z drugiej 
strony;

Or. de
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Poprawka 62
Paul Tang

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do większych inwestycji 
społecznych i publicznych, bez których 
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że wszystkie 
inwestycje i projekty powinny wzmacniać 
ochronę środowiska naturalnego;

5. wzywa do większych inwestycji 
społecznych i publicznych, bez których 
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20 %; przypomina, że 
wszystkie inwestycje i projekty powinny 
wzmacniać ochronę środowiska 
naturalnego; z zadowoleniem przyjmuje 
nowy Europejski Fundusz na rzecz 
Inwestycji Strategicznych (EFIS); wzywa 
Komisję do koordynowania finansowania 
ze środków EFIS z przydziałami środków 
w ramach istniejącego budżetu polityki 
spójności w celu zmaksymalizowania 
potencjalnego efektu dźwigni;

Or. en

Poprawka 63
Renato Soru

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do większych inwestycji 
społecznych i publicznych, bez których 
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że wszystkie 
inwestycje i projekty powinny wzmacniać 
ochronę środowiska naturalnego;

5. wzywa do większych inwestycji 
społecznych i publicznych, bez których 
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że wszystkie 
inwestycje i projekty powinny wzmacniać 
ochronę środowiska naturalnego; ponadto 
uważa, że inwestycje powinny 
koncentrować się na innowacyjnych 
sektorach, które są kluczowe dla 
tworzenia warunków niezbędnych do 
zrównoważonego i ekologicznego 
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rozwoju;

Or. it

Poprawka 64
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do większych inwestycji 
społecznych i publicznych, bez których
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że wszystkie
inwestycje i projekty powinny wzmacniać
ochronę środowiska naturalnego;

5. wzywa do większych inwestycji w 
najnowocześniejsze sektory przemysłowe 
oraz w modernizację i cyfryzację 
tradycyjnego przemysłu, bez czego
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że 
inwestycje i projekty powinny również 
przyczyniać się do ochrony środowiska 
naturalnego i przywrócenia trwałego 
wzrostu gospodarczego;

Or. fr

Poprawka 65
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do większych inwestycji 
społecznych i publicznych, bez których 
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że wszystkie 
inwestycje i projekty powinny wzmacniać 
ochronę środowiska naturalnego;

5. wzywa do stworzenia bardziej 
stabilnego i lepszego środowiska 
regulacyjnego, zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i unijnym, w celu 
zwiększenia atrakcyjności UE, szczególnie 
w kontekście inwestycji prywatnych, bez 
których niemożliwe będzie osiągnięcie do 
2020 r. celu podwyższenia udziału 
przemysłu w PKB aż do 20%;
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Or. en

Poprawka 66
Nadine Morano

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do większych inwestycji 
społecznych i publicznych, bez których 
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że wszystkie 
inwestycje i projekty powinny wzmacniać 
ochronę środowiska naturalnego;

5. wzywa do większych inwestycji 
społecznych i publicznych, bez których 
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że wszystkie 
inwestycje i projekty powinny wzmacniać 
ochronę środowiska naturalnego; 
przypomina również, że wszystkie te 
inwestycje i projekty nie mogą być 
finansowane jedynie na kredyt ani nie 
mogą zagrażać ścieżkom redukcji 
zadłużenia i deficytu publicznego;

Or. fr

Poprawka 67
Ivan Jakovčić

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do większych inwestycji 
społecznych i publicznych, bez których 
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że wszystkie 
inwestycje i projekty powinny wzmacniać 
ochronę środowiska naturalnego;

5. wzywa do większych inwestycji 
społecznych i skoordynowanych inwestycji
publicznych ze strony państw 
członkowskich oraz samorządów 
lokalnych i regionalnych, bez których 
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że wszystkie 
inwestycje i projekty powinny wzmacniać 
ochronę środowiska naturalnego;
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Or. en

Poprawka 68
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do większych inwestycji 
społecznych i publicznych, bez których 
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że wszystkie 
inwestycje i projekty powinny wzmacniać 
ochronę środowiska naturalnego;

5. wzywa do większych, prowadzonych 
przez państwa inwestycji społecznych i 
publicznych, bez których niemożliwe 
będzie osiągnięcie do 2020 r. celu 
podwyższenia udziału przemysłu w PKB 
aż do 20%; przypomina, że wszystkie 
inwestycje i projekty powinny wzmacniać 
ochronę środowiska naturalnego;

Or. fr

Poprawka 69
Herbert Reul

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do większych inwestycji 
społecznych i publicznych, bez których 
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że wszystkie 
inwestycje i projekty powinny wzmacniać 
ochronę środowiska naturalnego;

5. wzywa do większych inwestycji 
publicznych i prywatnych, bez których 
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że wszystkie 
inwestycje i projekty powinny wzmacniać 
konkurencyjność;

Or. de

Poprawka 70
Csaba Molnár
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do większych inwestycji 
społecznych i publicznych, bez których 
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że wszystkie 
inwestycje i projekty powinny wzmacniać 
ochronę środowiska naturalnego;

5. wzywa do większych inwestycji 
społecznych i publicznych, bez których 
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że wszystkie 
inwestycje i projekty powinny przyczyniać 
się do osiągnięcia celów związanych z 
ochroną środowiska naturalnego;

Or. hu

Poprawka 71
Aldo Patriciello

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do większych inwestycji 
społecznych i publicznych, bez których 
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że wszystkie
inwestycje i projekty powinny wzmacniać 
ochronę środowiska naturalnego;

5. wzywa do większych inwestycji 
społecznych i publicznych, bez których 
byłoby prawie niemożliwe osiągnięcie do 
2020 r. celu podwyższenia udziału 
przemysłu w PKB aż do 20%; przypomina, 
że inwestycje i projekty powinny 
wzmacniać ochronę środowiska 
naturalnego;

Or. it

Poprawka 72
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do większych inwestycji 5. wzywa do większych inwestycji 
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społecznych i publicznych, bez których 
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że wszystkie 
inwestycje i projekty powinny wzmacniać 
ochronę środowiska naturalnego;

społecznych i publicznych, zwłaszcza w 
dziedzinę badań i rozwoju, bez których
niemożliwe będzie osiągnięcie do 2020 r. 
celu podwyższenia udziału przemysłu w 
PKB aż do 20%; przypomina, że wszystkie 
inwestycje i projekty powinny wzmacniać 
ochronę środowiska naturalnego i 
zrównoważony rozwój;

Or. fr

Poprawka 73
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. ubolewa, że przy dysponowaniu 
środkami z funduszy UE najwięcej uwagi 
poświęca się kosztom i przestrzeganiu 
procedur administracyjnych, nie zaś 
osiąganiu konkretnych rezultatów, co 
uniemożliwia właściwą ocenę wpływu 
funduszy UE i stworzenie skutecznych 
narzędzi zapewniających rozwój 
gospodarczy regionów UE;

Or. lt

Poprawka 74
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do opracowania strategii 
przemysłowej sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, która stawi czoła bezrobociu 
i zapewni większy wzrost gospodarczy, 
więcej miejsc pracy oferujących 

skreślony
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pracownikom więcej praw, a także dostęp 
do publicznej opieki zdrowotnej oraz 
kształcenia i która będzie jednym ze 
środków umożliwiających osiągnięcie 
niezbędnej w UE spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; uważa, że 
ostatecznym celem powinien być 
zrównoważony rozwój i wysoka jakość 
życia idąca w parze z dobrobytem i godną 
pracą dla każdego.

(Tego typu strategia nie może należeć do 
kompetencji UE, zwłaszcza jeśli Unia 
będzie nadal wyrażać dogmatyczny 
sprzeciw wobec stosownych działań 
protekcjonistycznych).

Or. fr

Poprawka 75
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do opracowania strategii 
przemysłowej sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, która stawi czoła bezrobociu 
i zapewni większy wzrost gospodarczy, 
więcej miejsc pracy oferujących 
pracownikom więcej praw, a także dostęp 
do publicznej opieki zdrowotnej oraz 
kształcenia i która będzie jednym ze 
środków umożliwiających osiągnięcie 
niezbędnej w UE spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; uważa, że
ostatecznym celem powinien być 
zrównoważony rozwój i wysoka jakość 
życia idąca w parze z dobrobytem i godną 
pracą dla każdego.

6. wzywa do opracowania strategii 
przemysłowej sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, której ostatecznym celem
powinno być zwalczanie bezrobocia oraz 
zapewnienie konkurencyjności, wzrostu i 
większej liczby miejsc pracy.

Or. en
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Poprawka 76
Evžen Tošenovský

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do opracowania strategii 
przemysłowej sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, która stawi czoła bezrobociu 
i zapewni większy wzrost gospodarczy,
więcej miejsc pracy oferujących 
pracownikom więcej praw, a także dostęp 
do publicznej opieki zdrowotnej oraz 
kształcenia i która będzie jednym ze 
środków umożliwiających osiągnięcie 
niezbędnej w UE spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; uważa, że 
ostatecznym celem powinien być 
zrównoważony rozwój i wysoka jakość 
życia idąca w parze z dobrobytem i godną 
pracą dla każdego.

6. wzywa do opracowania strategii 
przemysłowej, która stawi czoła 
bezrobociu i zapewni większy wzrost 
gospodarczy i więcej miejsc pracy i która 
będzie jednym ze środków 
umożliwiających osiągnięcie niezbędnej w 
UE spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej.

Or. en

Poprawka 77
Barbara Kappel

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do opracowania strategii 
przemysłowej sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, która stawi czoła bezrobociu 
i zapewni większy wzrost gospodarczy, 
więcej miejsc pracy oferujących 
pracownikom więcej praw, a także dostęp 
do publicznej opieki zdrowotnej oraz 
kształcenia i która będzie jednym ze 
środków umożliwiających osiągnięcie 
niezbędnej w UE spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; uważa, że 
ostatecznym celem powinien być 

6. wzywa do opracowania strategii na 
rzecz reindustrializacji Europy, która bez 
zastosowania stymulacji fiskalnej i bez 
groźby efektu wypierania (crowding out) 
stawi czoła bezrobociu i zapewni większy 
wzrost gospodarczy, więcej miejsc pracy 
oferujących pracownikom więcej praw, a 
także dostęp do publicznej opieki 
zdrowotnej oraz kształcenia i która będzie 
jednym ze środków umożliwiających 
osiągnięcie niezbędnej w UE spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej; 
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zrównoważony rozwój i wysoka jakość 
życia idąca w parze z dobrobytem i godną 
pracą dla każdego.

uważa, że ostatecznym celem powinien 
być zrównoważony rozwój i wysoka jakość 
życia idąca w parze z dobrobytem i godną 
pracą dla każdego.

Or. de

Poprawka 78
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do opracowania strategii 
przemysłowej sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, która stawi czoła bezrobociu 
i zapewni większy wzrost gospodarczy, 
więcej miejsc pracy oferujących 
pracownikom więcej praw, a także dostęp 
do publicznej opieki zdrowotnej oraz 
kształcenia i która będzie jednym ze 
środków umożliwiających osiągnięcie 
niezbędnej w UE spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; uważa, że 
ostatecznym celem powinien być 
zrównoważony rozwój i wysoka jakość 
życia idąca w parze z dobrobytem i godną 
pracą dla każdego.

6. wzywa do opracowania strategii 
przemysłowej sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, która stawi czoła bezrobociu 
i zapewni większy wzrost gospodarczy, 
więcej miejsc pracy oferujących 
pracownikom więcej praw, a także dostęp 
do publicznej opieki zdrowotnej oraz 
kształcenia i która będzie jednym ze 
środków umożliwiających osiągnięcie 
niezbędnej w UE spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej i zapewniających 
ochronę podstawowych praw jednostek 
oraz zrównoważenie celów 
ekonomicznych i społecznych; uważa, że 
ostatecznym celem powinien być 
zrównoważony rozwój i wysoka jakość 
życia idąca w parze z dobrobytem, godną 
pracą i odpowiednim wynagrodzeniem dla 
każdego.

Or. lt

Poprawka 79
José Blanco López

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do opracowania strategii 
przemysłowej sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, która stawi czoła bezrobociu 
i zapewni większy wzrost gospodarczy, 
więcej miejsc pracy oferujących 
pracownikom więcej praw, a także dostęp 
do publicznej opieki zdrowotnej oraz 
kształcenia i która będzie jednym ze 
środków umożliwiających osiągnięcie 
niezbędnej w UE spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; uważa, że 
ostatecznym celem powinien być 
zrównoważony rozwój i wysoka jakość 
życia idąca w parze z dobrobytem i godną 
pracą dla każdego.

6. wzywa do opracowania strategii 
przemysłowej sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, która stawi czoła bezrobociu 
i zapewni większy wzrost gospodarczy, 
więcej miejsc pracy oferujących 
pracownikom więcej praw, a także dostęp 
do publicznej opieki zdrowotnej oraz 
kształcenia i która będzie jednym ze 
środków umożliwiających osiągnięcie 
niezbędnej w UE spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów dotkniętych 
procesami wyludnienia i starzenia się 
społeczeństwa; uważa, że ostatecznym 
celem powinien być zrównoważony rozwój 
i wysoka jakość życia idąca w parze z 
dobrobytem i godną pracą dla każdego.

Or. es

Poprawka 80
Nadine Morano

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do opracowania strategii 
przemysłowej sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, która stawi czoła bezrobociu 
i zapewni większy wzrost gospodarczy, 
więcej miejsc pracy oferujących 
pracownikom więcej praw, a także dostęp 
do publicznej opieki zdrowotnej oraz 
kształcenia i która będzie jednym ze 
środków umożliwiających osiągnięcie 
niezbędnej w UE spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; uważa, że 
ostatecznym celem powinien być 
zrównoważony rozwój i wysoka jakość 
życia idąca w parze z dobrobytem i godną 
pracą dla każdego.

6. wzywa do opracowania strategii 
przemysłowej sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, która stawi czoła bezrobociu 
i zapewni większy wzrost gospodarczy, 
więcej miejsc pracy oferujących więcej 
dialogu społecznego, a także dostęp do 
publicznej opieki zdrowotnej oraz 
kształcenia i która będzie jednym ze 
środków umożliwiających osiągnięcie 
niezbędnej w UE spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; uważa, że 
ostatecznym celem powinien być 
zrównoważony rozwój i wysoka jakość 
życia idąca w parze z dobrobytem i 
rozwojem każdej jednostki zarówno w 
życiu zawodowym, jak i osobistym.
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Or. fr

Poprawka 81
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do opracowania strategii 
przemysłowej sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, która stawi czoła bezrobociu 
i zapewni większy wzrost gospodarczy, 
więcej miejsc pracy oferujących 
pracownikom więcej praw, a także dostęp 
do publicznej opieki zdrowotnej oraz 
kształcenia i która będzie jednym ze 
środków umożliwiających osiągnięcie 
niezbędnej w UE spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; uważa, że 
ostatecznym celem powinien być 
zrównoważony rozwój i wysoka jakość 
życia idąca w parze z dobrobytem i godną 
pracą dla każdego.

6. wzywa do opracowania strategii 
przemysłowej sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, która stawi czoła bezrobociu 
i zapewni większy wzrost gospodarczy, 
więcej miejsc pracy oferujących 
pracownikom więcej praw, lepsze warunki 
pracy, a także będzie wspierać działania 
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i 
dostępu do publicznej opieki zdrowotnej 
oraz kształcenia i która będzie jednym ze 
środków umożliwiających osiągnięcie 
niezbędnej w UE spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; uważa, że 
ostatecznym celem powinien być 
zrównoważony rozwój i wysoka jakość 
życia idąca w parze z dobrobytem i godną 
pracą dla każdego.

Or. en

Poprawka 82
Aldo Patriciello

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do opracowania strategii 
przemysłowej sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, która stawi czoła bezrobociu 
i zapewni większy wzrost gospodarczy,
więcej miejsc pracy oferujących 
pracownikom więcej praw, a także dostęp

6. wzywa do opracowania strategii 
przemysłowej sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, która stawi czoła bezrobociu 
i zapewni większy wzrost gospodarczy i
więcej miejsc pracy, obok dostępu do 
publicznej opieki zdrowotnej oraz 
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do publicznej opieki zdrowotnej oraz 
kształcenia i która będzie jednym ze 
środków umożliwiających osiągnięcie 
niezbędnej w UE spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; uważa, że 
ostatecznym celem powinien być 
zrównoważony rozwój i wysoka jakość 
życia idąca w parze z dobrobytem i godną 
pracą dla każdego.

kształcenia w sposób pozwalający na 
dążenie do większej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz jej osiągnięcie; uważa, że 
ostatecznym celem powinien być
zrównoważony rozwój i wysoka jakość 
życia idąca w parze z dobrobytem i godną 
pracą dla każdego.

Or. it

Poprawka 83
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do opracowania strategii 
przemysłowej sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, która stawi czoła bezrobociu 
i zapewni większy wzrost gospodarczy, 
więcej miejsc pracy oferujących 
pracownikom więcej praw, a także dostęp 
do publicznej opieki zdrowotnej oraz 
kształcenia i która będzie jednym ze 
środków umożliwiających osiągnięcie 
niezbędnej w UE spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; uważa, że 
ostatecznym celem powinien być 
zrównoważony rozwój i wysoka jakość 
życia idąca w parze z dobrobytem i godną 
pracą dla każdego.

6. wzywa do opracowania opartej o 
struktury państwowe strategii 
przemysłowej, która stawi czoła 
bezrobociu i zapewni większy wzrost 
gospodarczy, więcej miejsc pracy 
oferujących pracownikom więcej praw, a 
także dostęp do publicznej opieki 
zdrowotnej oraz kształcenia i która będzie 
jednym ze środków umożliwiających 
osiągnięcie niezbędnej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej; 
uważa, że ostatecznym celem powinien 
być zrównoważony rozwój i wysoka jakość 
życia idąca w parze z dobrobytem i godną 
pracą dla każdego.

Or. fr

Poprawka 84
Davor Ivo Stier

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do opracowania strategii 
przemysłowej sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, która stawi czoła bezrobociu 
i zapewni większy wzrost gospodarczy, 
więcej miejsc pracy oferujących 
pracownikom więcej praw, a także dostęp 
do publicznej opieki zdrowotnej oraz 
kształcenia i która będzie jednym ze 
środków umożliwiających osiągnięcie 
niezbędnej w UE spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; uważa, że 
ostatecznym celem powinien być 
zrównoważony rozwój i wysoka jakość 
życia idąca w parze z dobrobytem i godną 
pracą dla każdego.

6. wzywa do opracowania strategii 
przemysłowej sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, która stawi czoła bezrobociu 
i zapewni większy wzrost gospodarczy, 
więcej miejsc pracy oferujących 
pracownikom więcej praw, a także dostęp 
do publicznej opieki zdrowotnej oraz 
kształcenia i która będzie jednym ze 
środków umożliwiających osiągnięcie 
niezbędnej w UE spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; uważa, że 
ostatecznym celem powinien być 
zrównoważony rozwój, wysoka jakość 
życia, gwarantująca poszanowanie 
godności wszystkich ludzi, idąca w parze z 
dobrobytem i godną pracą dla każdego.

Or. en

Poprawka 85
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do opracowania strategii 
przemysłowej sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, która stawi czoła bezrobociu 
i zapewni większy wzrost gospodarczy, 
więcej miejsc pracy oferujących 
pracownikom więcej praw, a także dostęp 
do publicznej opieki zdrowotnej oraz 
kształcenia i która będzie jednym ze
środków umożliwiających osiągnięcie 
niezbędnej w UE spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; uważa, że 
ostatecznym celem powinien być 
zrównoważony rozwój i wysoka jakość 
życia idąca w parze z dobrobytem i godną 
pracą dla każdego.

6. wzywa do opracowania opartej na 
rentownych i długoterminowych 
projektach strategii przemysłowej 
sprzyjającej włączeniu społecznemu, która 
stawi czoła bezrobociu i zapewni większy 
wzrost gospodarczy, więcej miejsc pracy 
oferujących pracownikom więcej praw, a 
także dostęp do publicznej opieki 
zdrowotnej oraz kształcenia i która będzie 
jednym ze środków umożliwiających 
osiągnięcie niezbędnej w UE spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej; 
uważa, że ostatecznym celem powinien 
być zrównoważony rozwój i wysoka jakość 
życia idąca w parze z dobrobytem i godną 
pracą dla każdego.
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Or. fr

Poprawka 86
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że należy dalej zwiększać 
finansowanie badań i rozwoju w celu 
umożliwienia przeprowadzania 
innowacyjnych i produktywnych działań 
badawczych; w związku z tym wzywa do 
lepszego dostosowania istniejących 
środków, tj. środków dostępnych w 
ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych oraz w 
ramach programu „Horyzont 2020”, 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013; 

Or. en

Poprawka 87
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do bezpośredniego wsparcia 
działań promujących solidny wzrost i 
zrównoważony rozwój 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w celu 
zwiększenia produktywności pracy i 
wydajności użytkowania zasobów, a także 
dotrzymania kroku rozwojowi 
społeczeństwa opartego na wiedzy i 
rozwojowi opartemu na zrównoważonym 
wzroście gospodarczym, szczególnie w 
tych państwach członkowskich, w których 



AM\1046267PL.doc 47/49 PE546.684v01-00

PL

kryzys miał poważniejsze skutki w postaci 
zamykania MMŚP.

Or. en

Poprawka 88
Csaba Molnár

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. domaga się od państw członkowskich 
przyspieszenia programu „gwarancja dla 
młodzieży”, ponieważ kryzys najbardziej 
uwypuklił problem zatrudnienia młodych, 
rozpoczynających karierę zawodową 
pracowników, zaś w połowie regionów 
bezrobocie osiągnęło niepokojące 
rozmiary.

Or. hu

Poprawka 89
Csaba Molnár

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. domaga się, by w ramach funduszu 
spójności opracowano specjalny program 
mający na celu rozwój regionów 
znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji, przez 
ukierunkowane inwestycje, szkolenia, 
tworzenie miejsc pracy, rozwój 
komunikacji między miejscowościami; 
słabo rozwinięte regiony uniemożliwiają 
realizację celów strategii „UE 2020”.

Or. hu
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Poprawka 90
Barbara Kappel

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do uruchomienia planu
inwestycyjnego mającego na celu 
wsparcie starań na rzecz pełnej realizacji 
wspólnego rynku wewnętrznego w 
zakresie finansów, telekomunikacji,
energii, transportu i usług.

Or. de

Poprawka 91
Barbara Kappel

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa, aby w celu poprawy sytuacji w 
zakresie zatrudnienia uwzględnić potrzeby 
małych i średnich przedsiębiorstw w 
zakresie prawnym i regulacyjnym, a także 
ułatwić dostęp do kredytów dla 
przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy, 
bez względu na wielkość tych 
przedsiębiorstw.

Or. de

Poprawka 92
Barbara Kappel

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa do pełnej realizacji wspólnego 
wewnętrznego rynku cyfrowego w celu 
poprawy sytuacji w zakresie innowacji, 
wymiany wiedzy i idei oraz 
konkurencyjności w całej Europie, a także 
innowacyjności przedsiębiorstw.

Or. de


