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Poprawka 1
Ádám Kósa

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że obecnie 
w przemyśle UE pracuje około 35 mln 
osób i że przypada na niego ponad 80 % 
eksportu; mając na uwadze, że kobiety 
wciąż są niedostatecznie reprezentowane 
w branżach i zawodach związanych 
z przemysłem oraz w kadrze zarządzającej 
w tym sektorze;

A. mając na uwadze, że obecnie 
w przemyśle UE pracuje około 35 mln 
osób i że przypada na niego ponad 80 % 
eksportu; mając na uwadze, że kobiety 
wciąż są niedostatecznie reprezentowane 
w branżach i zawodach związanych 
z przemysłem oraz w kadrze zarządzającej 
w tym sektorze, pomimo faktu, że według 
danych Eurostatu dotyczących poziomu 
wykształcenia kobiety już w 2013 r. 
osiągnęły główny cel strategii „Europa 
2020”, gdyż wykształcenie wyższe zdobyło 
40,1 % kobiet, oraz pomimo faktu, że 
w 2019 r. w grupie wiekowej 20–24 lata 
86,2 % kobiet uzyskało co najmniej 
wykształcenie średnie II stopnia, wśród 
mężczyzn zaś odsetek ten wynosił tylko 
81 %;

Or. en

Poprawka 2
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że obecnie 
w przemyśle UE pracuje około 35 mln 
osób i że przypada na niego ponad 80 % 
eksportu; mając na uwadze, że kobiety 
wciąż są niedostatecznie reprezentowane 
w branżach i zawodach związanych 
z przemysłem oraz w kadrze zarządzającej 
w tym sektorze;

A. mając na uwadze, że Europa 
potrzebuje strategii przemysłowej 
skutecznej ze społecznego punktu 
widzenia i zrównoważonej pod względem 
środowiskowym, której priorytetem byłby 
równomierny rozwój; mając na uwadze, że 
obecnie w przemyśle UE pracuje około 35 
mln osób i że przypada na niego ponad 
80 % eksportu; mając na uwadze, że 
kobiety wciąż są niedostatecznie 
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reprezentowane w branżach i zawodach 
związanych z przemysłem oraz w kadrze 
zarządzającej w tym sektorze;

Or. en

Poprawka 3
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że obecnie 
w przemyśle UE pracuje około 35 mln 
osób i że przypada na niego ponad 80 % 
eksportu; mając na uwadze, że kobiety 
wciąż są niedostatecznie reprezentowane 
w branżach i zawodach związanych 
z przemysłem oraz w kadrze zarządzającej 
w tym sektorze;

A. mając na uwadze, że obecnie 
w przemyśle UE pracuje około 35 mln 
osób, sektor ten tworzy kilka milionów 
miejsc pracy związanych z przemysłem, 
przypada na niego ponad 80 % eksportu 
oraz odgrywa on dominującą rolę 
w lokowaniu bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych; mając na uwadze, że 
kobiety wciąż są niedostatecznie 
reprezentowane w branżach i zawodach 
związanych z przemysłem oraz w kadrze 
zarządzającej w tym sektorze;

Or. en

Poprawka 4
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że obecnie 
w przemyśle UE pracuje około 35 mln 
osób i że przypada na niego ponad 80 % 
eksportu; mając na uwadze, że kobiety 
wciąż są niedostatecznie reprezentowane 
w branżach i zawodach związanych 

A. mając na uwadze, że obecnie 
w przemyśle UE pracuje około 35 mln 
osób i że przypada na niego ponad 80 % 
eksportu; mając na uwadze, że kobiety 
wciąż są niedostatecznie reprezentowane 
w branżach i zawodach związanych 
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z przemysłem oraz w kadrze zarządzającej 
w tym sektorze;

z przemysłem oraz w kadrze zarządzającej 
w tym sektorze, a także częściej 
zatrudniane w sektorach przemysłu 
o niższej wartości dodanej lub w 
podsektorach;

Or. en

Poprawka 5
Loucas Fourlas

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że obecnie 
w przemyśle UE pracuje około 35 mln 
osób i że przypada na niego ponad 80 % 
eksportu; mając na uwadze, że kobiety 
wciąż są niedostatecznie reprezentowane 
w branżach i zawodach związanych 
z przemysłem oraz w kadrze zarządzającej 
w tym sektorze;

A. mając na uwadze, że obecnie 
w przemyśle UE pracuje około 35 mln 
osób i że przypada na niego ponad 80 % 
eksportu; mając na uwadze, że kobiety 
i osoby z niepełnosprawnościami wciąż są 
niedostatecznie reprezentowane 
w branżach i zawodach związanych 
z przemysłem oraz w kadrze zarządzającej 
w tym sektorze; mając na uwadze, że nie 
osiągnięto jeszcze optymalnej mobilności 
społecznej;

Or. en

Poprawka 6
Kim Van Sparrentak

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że obecnie 
w przemyśle UE pracuje około 35 mln 
osób i że przypada na niego ponad 80 % 
eksportu; mając na uwadze, że kobiety 
wciąż są niedostatecznie reprezentowane 
w branżach i zawodach związanych 
z przemysłem oraz w kadrze zarządzającej 

A. mając na uwadze, że obecnie 
w przemyśle UE pracuje około 35 mln 
osób i że przypada na niego ponad 80 % 
eksportu; mając na uwadze, że przemysł 
UE ma bardzo duży ślad środowiskowy; 
mając na uwadze, że kobiety wciąż są 
niedostatecznie reprezentowane 
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w tym sektorze; w branżach i zawodach związanych 
z przemysłem oraz w kadrze zarządzającej 
w tym sektorze;

Or. en

Poprawka 7
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że obecnie 
w przemyśle UE pracuje około 35 mln 
osób i że przypada na niego ponad 80 % 
eksportu; mając na uwadze, że kobiety 
wciąż są niedostatecznie reprezentowane 
w branżach i zawodach związanych 
z przemysłem oraz w kadrze zarządzającej 
w tym sektorze;

A. mając na uwadze, że obecnie 
w przemyśle UE pracuje około 35 mln 
osób i że przypada na niego ponad 80 % 
eksportu; mając na uwadze, że odsetek 
kobiet w różnych branżach przemysłu jest 
niższy od odsetka mężczyzn, począwszy od 
kształcenia i szkolenia, a skończywszy na 
zawodach związanych z przemysłem oraz 
kadrze zarządzającej w tym sektorze;

Or. en

Poprawka 8
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że obecnie 
w przemyśle UE pracuje około 35 mln 
osób i że przypada na niego ponad 80 % 
eksportu; mając na uwadze, że kobiety 
wciąż są niedostatecznie reprezentowane 
w branżach i zawodach związanych 
z przemysłem oraz w kadrze zarządzającej 
w tym sektorze;

A. mając na uwadze, że obecnie 
w przemyśle UE pracuje około 35 mln 
osób i że przypada na niego ponad 80 % 
eksportu; mając na uwadze, że kobiety 
i osoby z niepełnosprawnościami wciąż są 
niedostatecznie reprezentowane 
w branżach i zawodach związanych 
z przemysłem oraz w kadrze zarządzającej 
w tym sektorze;

Or. en
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Poprawka 9
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że ambitne 
umowy handlowe stanowią zasadniczy 
warunek tworzenia miejsc pracy w UE; 
uznaje, że kryzys związany z COVID-19 
stwarza ryzyko wzrostu gospodarczego 
nacjonalizmu i protekcjonizmu, a ponadto 
wyzwanie, jakie stanowią oparty na 
zasadach wolny handel i globalne 
łańcuchy wartości, jest dodatkowo 
spotęgowane wskutek renacjonalizacji 
produkcji i rozpadu globalnych 
łańcuchów wartości, co stanowi 
zagrożenie dla europejskiej 
konkurencyjności i wysokiej jakości 
miejsc pracy; w tym celu wzywa 
zainteresowane strony do 
zdywersyfikowania swoich łańcuchów 
dostaw, aby ograniczyć podatność;

Or. en

Poprawka 10
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że MŚP 
stanowią ponad 99 % wszystkich 
przedsiębiorstw europejskich, lecz tylko 
17 % z nich z powodzeniem włączyło 
technologie cyfrowe do swojej 
działalności; mając na uwadze, że 70 % 
przedsiębiorstw twierdzi, iż brak dostępu 
do talentów jest przeszkodą 
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w inwestycjach w całej UE;

Or. en

Poprawka 11
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Europa ma 
wielowiekowe silne tradycje przemysłowe, 
dzięki którym jest zdolna do skutecznej 
dwojakiej transformacji opartej na 
gospodarce społecznej i wartościach UE;

Or. en

Poprawka 12
Kim Van Sparrentak

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że strategia 
przemysłowa UE musi być wektorem 
tworzenia większej liczby lepszych miejsc 
pracy oraz osiągnięcia zrównoważonego 
rynku pracy sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, a także służyć przejściu na 
cyfrowy i bezemisyjny przemysł;

B. mając na uwadze, że nowa strategia 
przemysłowa UE musi służyć wszystkim 
sektorom i przedsiębiorstwom jako 
odpowiedź na wyzwania społeczne 
i środowiskowe, takie jak: bezrobocie, 
starzenie się społeczeństwa, mobilność, 
zmiana klimatu i różnorodność 
biologiczna w celu tworzenia większej 
liczby bardziej zielonych i godnych miejsc 
pracy oraz osiągnięcia zrównoważonego 
rynku pracy sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, aby służyć uczciwemu 
i sprawiedliwemu przejściu do 2040 r. na 
gospodarkę cyfrową o obiegu zamkniętym 
w pełni opartą na odnawialnych źródłach 
energii, wysoce zasobo- i energooszczędną 
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oraz neutralną dla klimatu;

Or. en

Poprawka 13
Jordi Cañas

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że strategia 
przemysłowa UE musi być wektorem 
tworzenia większej liczby lepszych miejsc 
pracy oraz osiągnięcia zrównoważonego 
rynku pracy sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, a także służyć przejściu na 
cyfrowy i bezemisyjny przemysł;

B. mając na uwadze, że strategia 
przemysłowa UE musi być wektorem 
tworzenia większej liczby lepszych miejsc 
pracy oraz osiągnięcia zrównoważonego 
rynku pracy sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, a także służyć dwojakiej 
transformacji w kierunku cyfrowego 
i neutralnego pod względem emisji 
dwutlenku węgla przemysłu; mając na 
uwadze, że wdrożenie Zielonego Ładu 
i strategii cyfrowej powinno pobudzić 
zrównoważony wzrost umożliwiający 
przejście na bardziej ekologiczny przemysł 
oparty w większym stopniu na obiegu 
zamkniętym oraz tworzyć nowe 
możliwości zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 14
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że strategia 
przemysłowa UE musi być wektorem 
tworzenia większej liczby lepszych miejsc 
pracy oraz osiągnięcia zrównoważonego 
rynku pracy sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, a także służyć przejściu na 

B. mając na uwadze, że strategia 
przemysłowa UE musi gwarantować 
wysokiej jakości miejsca pracy oraz 
zapewniać osiągnięcie zrównoważonego 
rynku pracy sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, który przynosi korzyści 
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cyfrowy i bezemisyjny przemysł; ludziom, a także służyć przejściu na 
cyfrowy i neutralny pod względem emisji 
dwutlenku węgla przemysł; mając na 
uwadze, że strategia przemysłowa UE 
musi służyć jako czynnik zwiększający 
spójność społeczną i w ten sposób 
przyczyniać się do zwalczania dumpingu 
socjalnego;

Or. en

Poprawka 15
José Manuel Fernandes

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że strategia 
przemysłowa UE musi być wektorem 
tworzenia większej liczby lepszych miejsc 
pracy oraz osiągnięcia zrównoważonego 
rynku pracy sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, a także służyć przejściu na 
cyfrowy i bezemisyjny przemysł;

B. mając na uwadze, że strategia 
przemysłowa UE powinna wzmacniać rolę 
MŚP jako podstawy gospodarki 
europejskiej; mając na uwadze, że 
strategia ta musi być wektorem tworzenia 
większej liczby lepszych miejsc pracy oraz 
osiągnięcia zrównoważonego rynku pracy 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
a także służyć przejściu na cyfrowy 
i neutralny pod względem emisji 
dwutlenku węgla przemysł;

Or. en

Poprawka 16
Ádám Kósa

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że strategia 
przemysłowa UE musi być wektorem 
tworzenia większej liczby lepszych miejsc 
pracy oraz osiągnięcia zrównoważonego 

B. mając na uwadze, że strategia 
przemysłowa UE musi być wektorem 
tworzenia większej liczby lepszych miejsc 
pracy o charakterze w pełni integracyjnym 



AM\1207099PL.docx 11/96 PE653.758v01-00

PL

rynku pracy sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, a także służyć przejściu na 
cyfrowy i bezemisyjny przemysł;

oraz osiągnięcia zrównoważonego rynku 
pracy sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, na którym mogą pracować 
również osoby z niepełnosprawnościami, 
a także służyć przejściu na cyfrowy 
i neutralny pod względem emisji 
dwutlenku węgla przemysł;

Or. en

Poprawka 17
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że strategia 
przemysłowa UE musi być wektorem 
tworzenia większej liczby lepszych miejsc 
pracy oraz osiągnięcia zrównoważonego 
rynku pracy sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, a także służyć przejściu na 
cyfrowy i bezemisyjny przemysł;

B. mając na uwadze, że strategia 
przemysłowa UE musi być wektorem 
tworzenia większej liczby lepszych miejsc 
pracy oraz osiągnięcia zrównoważonego 
rynku pracy sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, a także służyć przejściu na 
cyfrowy przemysł;

Or. en

Poprawka 18
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że okazało się, iż 
długotrwałe skupienie się na 
konkurencyjności i podejściu rynkowym 
nie jest w stanie rozwiązać problemu 
rozbieżności między państwami 
członkowskimi i regionami, który 
powoduje utratę wielu miejsc pracy 
i przyczynia się do upadku przemysłu 
w całych regionach; mając na uwadze, że 
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tylko silna publiczna strategia 
przemysłowa może zagwarantować 
prawdziwie równy, zrównoważony 
i sprawiedliwy rozwój przemysłowy, w tym 
wysokiej jakości miejsca pracy, oraz 
ambitne cele społeczne i środowiskowe;

Or. en

Poprawka 19
Kim Van Sparrentak

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że cyfryzacja 
i sztuczna inteligencja mają kluczowe 
znaczenie dla wszystkich sektorów 
przemysłu, zwiększają konkurencyjność, 
tworzą możliwości zatrudnienia i dobrobyt 
gospodarczy;

C. mając na uwadze, że cyfryzacja 
i sztuczna inteligencja, przy jednoczesnym 
zapewnieniu wysokiego poziomu 
cyberbezpieczeństwa i pełnego 
poszanowania praw podstawowych przez 
nieprowadzenie do żadnej formy 
dyskryminacji lub wykluczenia, mają 
kluczowe znaczenie dla wszystkich 
sektorów przemysłu pod względem 
osiągnięcia ekologicznej transformacji 
przemysłowej, która zwiększy 
konkurencyjność, wspierając jednocześnie 
zrównoważony rozwój, zmniejszając 
zależność Europy od importu energii 
i zasobów oraz tworząc możliwości 
zatrudnienia oraz dobrobyt gospodarczy 
i dobrostan dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 20
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Motyw C
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Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że cyfryzacja 
i sztuczna inteligencja mają kluczowe 
znaczenie dla wszystkich sektorów 
przemysłu, zwiększają konkurencyjność, 
tworzą możliwości zatrudnienia i dobrobyt 
gospodarczy;

C. mając na uwadze, że cyfryzacja 
i sztuczna inteligencja mają kluczowe 
znaczenie dla wszystkich sektorów 
przemysłu, ponieważ zwiększają 
konkurencyjność, tworzą możliwości 
zatrudnienia i dobrobyt gospodarczy dzięki 
podejściu ukierunkowanemu na człowieka 
w ich rozwoju, wdrażaniu 
i wykorzystywaniu; mając na uwadze, że 
aby w pełni wykorzystać potencjał 
sztucznej inteligencji, należy zwrócić 
szczególną uwagę na godność osoby 
ludzkiej;

Or. en

Poprawka 21
Jordi Cañas

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że cyfryzacja 
i sztuczna inteligencja mają kluczowe 
znaczenie dla wszystkich sektorów 
przemysłu, zwiększają konkurencyjność, 
tworzą możliwości zatrudnienia i dobrobyt 
gospodarczy;

C. mając na uwadze, że cyfryzacja 
i sztuczna inteligencja oraz ich 
promowanie w sposób sprzyjający 
włączeniu społecznemu, bezpieczny 
i neutralny mają kluczowe znaczenie dla 
wszystkich sektorów przemysłu, ponieważ 
zwiększają konkurencyjność, tworzą 
możliwości zatrudnienia i dobrobyt 
gospodarczy;

Or. en

Poprawka 22
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Projekt opinii
Motyw C
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Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że cyfryzacja 
i sztuczna inteligencja mają kluczowe 
znaczenie dla wszystkich sektorów 
przemysłu, zwiększają konkurencyjność, 
tworzą możliwości zatrudnienia i dobrobyt 
gospodarczy;

C. mając na uwadze, że cyfryzacja 
i sztuczna inteligencja zgodnie z zasadami 
Zielonego Ładu i celami zrównoważonego 
rozwoju mają kluczowe znaczenie dla 
wszystkich sektorów przemysłu, ponieważ 
zwiększają konkurencyjność, tworzą 
możliwości zatrudnienia i dobrobyt 
gospodarczy;

Or. en

Poprawka 23
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że cyfryzacja 
i sztuczna inteligencja mają kluczowe 
znaczenie dla wszystkich sektorów 
przemysłu, zwiększają konkurencyjność, 
tworzą możliwości zatrudnienia i dobrobyt 
gospodarczy;

C. mając na uwadze, że cyfryzacja 
i sztuczna inteligencja mają kluczowe 
znaczenie dla wszystkich sektorów 
przemysłu;

Or. en

Poprawka 24
Ádám Kósa

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że cyfryzacja 
i sztuczna inteligencja mają kluczowe 
znaczenie dla wszystkich sektorów 
przemysłu, zwiększają konkurencyjność, 
tworzą możliwości zatrudnienia i dobrobyt 
gospodarczy;

C. mając na uwadze, że cyfryzacja, 
roboty współpracujące, inteligentne 
fabryki i sztuczna inteligencja mają 
kluczowe znaczenie dla wszystkich 
sektorów przemysłu, ponieważ zwiększają 
konkurencyjność, tworzą możliwości 
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zatrudnienia i dobrobyt gospodarczy;

Or. en

Poprawka 25
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że cyfryzacja 
i sztuczna inteligencja mają kluczowe 
znaczenie dla wszystkich sektorów 
przemysłu, zwiększają konkurencyjność, 
tworzą możliwości zatrudnienia i dobrobyt 
gospodarczy;

C. mając na uwadze, że cyfryzacja 
i sztuczna inteligencja mają kluczowe 
znaczenie dla wszystkich sektorów 
przemysłu, ponieważ zwiększają 
konkurencyjność, tworzą wysokiej jakości 
możliwości zatrudnienia i dobrobyt 
gospodarczy;

Or. en

Poprawka 26
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja (SI) jest technologią 
strategiczną i oczekuje się, że przez 
poprawę jakości życia, tworzenie nowych 
miejsc pracy i rozwijanie bardziej 
zrównoważonych modeli biznesowych 
przyniesie korzyści obywatelom 
i społeczeństwu;

Or. en
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Poprawka 27
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze znaczenie 
inwestycji w badania naukowe 
i innowacje dla zwiększenia 
konkurencyjności i produktywności 
przemysłu europejskiego; 

Or. en

Poprawka 28
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że europejskie 
podejście do sztucznej inteligencji 
powinno priorytetowo traktować aspekty 
i dylematy etyczne związane z SI, aby mieć 
pewność, że jej wykorzystanie jest 
ukierunkowane na człowieka, podnosi 
jego dobrostan, poczucie bezpieczeństwa, 
jakość życia społeczeństwa i środowiska, 
a także wykazuje pełne poszanowanie dla 
podstawowych praw i wartości 
europejskich;

Or. en

Poprawka 29
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Motyw C c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Cc. mając na uwadze, że pełny 
potencjał SI można wykorzystać tylko 
wtedy, gdy użytkownicy zdają sobie 
sprawę z ewentualnych korzyści i wyzwań, 
jakie niesie ze sobą ta technologia; mając 
na uwadze konieczność włączenia tego 
zagadnienia w proces edukacji, także 
związanej ze zwalczaniem wykluczenia 
cyfrowego, oraz prowadzenia kampanii 
informacyjnych na poziomie europejskim, 
rzetelnie przedstawiających wszystkie 
aspekty rozwoju SI;

Or. en

Poprawka 30
Ádám Kósa

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 stworzyła bezprecedensowe 
wyzwania dla przemysłu UE, przy czym 
ponad 5 mln osób grozi utrata pracy, 
a średni prognozowany spadek PKB 
wynosi około 7 % w całej UE;

D. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 stworzyła bezprecedensowe 
wyzwania dla przemysłu UE, przy czym 
ponad 5 mln osób grozi utrata pracy, 
a średni prognozowany spadek PKB 
wynosi około 7 % w całej UE, 
a pracownicy o niskich kwalifikacjach 
stanowią grupę o szczególnie słabej 
pozycji na rynku w erze cyfrowej, dlatego 
umiejętności cyfrowe są niezbędnym 
atutem;

Or. en

Poprawka 31
Loucas Fourlas

Projekt opinii
Motyw D
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Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 stworzyła bezprecedensowe 
wyzwania dla przemysłu UE, przy czym 
ponad 5 mln osób grozi utrata pracy, 
a średni prognozowany spadek PKB 
wynosi około 7 % w całej UE;

D. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 stworzyła bezprecedensowe 
wyzwania dla przemysłu UE, przy czym 
ponad 5 mln osób grozi utrata pracy, 
a średni prognozowany spadek PKB 
wynosi około 7 % w całej UE; mając na 
uwadze, że pewne grupy społeczne nie 
mogą kontynuować swojej pracy 
w zwykłym trybie;

Or. en

Poprawka 32
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 stworzyła bezprecedensowe 
wyzwania dla przemysłu UE, przy czym 
ponad 5 mln osób grozi utrata pracy, 
a średni prognozowany spadek PKB 
wynosi około 7 % w całej UE;

D. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 stworzyła bezprecedensowe 
wyzwania dla przemysłu UE, przy czym 
ponad 5 mln osób grozi utrata pracy, 
a średni prognozowany spadek PKB 
wynosi około 7 % w całej UE; mając na 
uwadze, że priorytetem powinien być 
przegląd Europejskiego Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 33
Kim Van Sparrentak

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 stworzyła bezprecedensowe 

D. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 stworzyła bezprecedensowe 
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wyzwania dla przemysłu UE, przy czym 
ponad 5 mln osób grozi utrata pracy, 
a średni prognozowany spadek PKB 
wynosi około 7 % w całej UE;

wyzwania dla przemysłu UE, jak również 
dla osób mieszkających i pracujących 
w UE, przy czym ponad 5 mln osób grozi 
utrata pracy, a średni prognozowany 
spadek PKB wynosi około 7 % w całej UE;

Or. en

Poprawka 34
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że zgodnie ze 
sprawozdaniem Światowego Forum 
Ekonomicznego poświęconym przyszłości 
miejsc zatrudnienia 65 % dzieci 
rozpoczynających dziś naukę w szkole 
podstawowej będzie ostatecznie pracować 
na zupełnie nowych stanowiskach pracy, 
które jeszcze nie istnieją; mając na 
uwadze, że systemy edukacji muszą być 
w stanie przekazywać uniwersalną wiedzę 
i umiejętności wymagane dla tych nowych 
rodzajów zawodów;

Or. en

Poprawka 35
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że w szeregu 
zakładów, w których pracownicy i związki 
zawodowe byli w stanie wpłynąć na 
decyzje dotyczące produkcji podczas 
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pandemii COVID-19, zaobserwowano 
szybkie przestawienie produkcji na 
produkty medyczne;

Or. en

Poprawka 36
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że bezrobocie na 
dużą skalę podczas pandemii COVID-19 
dotknęło w szczególności pracowników 
sezonowych i osoby znajdujące się 
w trudnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 37
Ádám Kósa

Projekt opinii
Motyw E

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że dialog 
społeczny i stała współpraca między 
partnerami społecznymi mają zasadnicze 
znaczenie dla solidnej polityki 
przemysłowej, której celem jest stworzenie 
sprawiedliwszego społeczeństwa dla 
wszystkich oraz ograniczenie ryzyka 
pominięcia kogokolwiek;

E. mając na uwadze, że dialog 
społeczny i stała współpraca między 
partnerami społecznymi, organizacjami 
reprezentującymi osoby 
z niepełnosprawnościami 
i zainteresowanymi stronami z sektora 
przemysłu mają zasadnicze znaczenie dla 
solidnej polityki przemysłowej, której 
celem jest stworzenie sprawiedliwszego 
społeczeństwa dla wszystkich oraz 
ograniczenie ryzyka pominięcia 
kogokolwiek;

Or. en
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Poprawka 38
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Motyw E

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że dialog 
społeczny i stała współpraca między 
partnerami społecznymi mają zasadnicze 
znaczenie dla solidnej polityki 
przemysłowej, której celem jest stworzenie 
sprawiedliwszego społeczeństwa dla 
wszystkich oraz ograniczenie ryzyka 
pominięcia kogokolwiek;

E. mając na uwadze, że dialog 
społeczny i rokowania zbiorowe mają 
zasadnicze znaczenie dla solidnej polityki 
przemysłowej, której celem jest poprawa 
warunków pracy i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 39
Kim Van Sparrentak

Projekt opinii
Motyw E

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że dialog 
społeczny i stała współpraca między 
partnerami społecznymi mają zasadnicze 
znaczenie dla solidnej polityki 
przemysłowej, której celem jest 
stworzenie sprawiedliwszego 
społeczeństwa dla wszystkich oraz 
ograniczenie ryzyka pominięcia 
kogokolwiek;

E. mając na uwadze, że dialog 
społeczny i stała współpraca między 
partnerami społecznymi mają zasadnicze 
znaczenie dla solidnej polityki 
przemysłowej, której celem jest 
osiągnięcie transformacji tworzącej 
sprawiedliwsze i bardziej ekologiczne 
społeczeństwo, które nie pomija nikogo;

Or. en

Poprawka 40
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová
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Projekt opinii
Motyw E a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ea. mając na uwadze, że z danych 
statystycznych Eurostatu1a wynika, iż 
niemal połowa Europejczyków w grupie 
wiekowej 25–64 lata nie chce uczestniczyć 
w kształceniu i szkoleniu, a 77,8 % z nich 
uważa, że nie potrzebuje dalszego 
kształcenia lub szkolenia, wskutek czego 
osoby te stają się wrażliwe na wstrząsy 
i nieświadome zmian ról i ścieżek 
zawodowych, na które mogłyby 
zdecydować się w przyszłości;
__________________
1a 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/s
ubmitViewTableAction.do

Or. en

Poprawka 41
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Motyw E a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ea. mając na uwadze, że aby zapewnić 
ukierunkowanie każdego sprawiedliwego 
i zrównoważonego modelu produkcji na 
zaspokajanie podstawowych potrzeb 
społeczeństwa, centralne miejsce w tym 
modelu powinni zajmować pracownicy, 
ich przedstawiciele i związki zawodowe, 
a także interesy pracowników i ich 
wieloletnia wiedza fachowa;

Or. en
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Poprawka 42
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez

Projekt opinii
Motyw E a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ea. mając na uwadze, że należy 
zachęcać partnerów społecznych do 
negocjowania i zawierania układów 
zbiorowych w sprawach, które są dla nich 
istotne, przy pełnym poszanowaniu ich 
autonomii i prawa do podejmowania 
działań zbiorowych;

Or. en

Poprawka 43
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Projekt opinii
Motyw E a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ea. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 miała ogromny wpływ na 
organizację pracy i miejsc pracy oraz 
zwiększyła potrzebę opracowania nowej 
strategii przemysłowej;

Or. en

Poprawka 44
Anne Sander

Projekt opinii
Motyw E a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ea. mając na uwadze, że 99 % 
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przedsiębiorstw w UE to MŚP, które 
odpowiadają za około 50 % PKB UE 
i zatrudniają ponad 100 mln 
pracowników;

Or. en

Poprawka 45
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Motyw E a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ea. mając na uwadze, że wzrost 
gospodarczy idzie w parze z poprawą 
standardów społecznych i poziomu życia 
oraz z dobrymi warunkami pracy;

Or. en

Poprawka 46
Anne Sander

Projekt opinii
Motyw E b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Eb. mając na uwadze, że strategia 
przemysłowa na okres po 2020 r. powinna 
opierać się na ekosystemach 
przemysłowych obejmujących wszystkie 
podmioty w przemysłowych łańcuchach 
wartości – od dużych przedsiębiorstw po 
MŚP i mniejsze przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 47
Anne Sander
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Projekt opinii
Motyw E c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ec. mając na uwadze, że strategia 
przemysłowa UE powinna pomagać 
w rewitalizacji regionów, a zatem 
wspierać ich transformację dzięki 
strategiom inteligentnej specjalizacji oraz 
europejskim funduszom strukturalnym 
i inwestycyjnym;

Or. en

Poprawka 48
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka przemysłowa 
UE musi być zgodna z Europejskim 
filarem praw socjalnych i skutecznie 
uwzględniać społeczne skutki zmian 
strukturalnych oraz potrzebę dalszego 
wdrażania jego zasad, aby wspierać 
uczciwe warunki pracy i równość szans, 
a także dostęp do dobrze funkcjonujących 
rynków pracy i systemów opieki 
społecznej;

1. podkreśla, że polityka przemysłowa 
UE potrzebuje silnego wymiaru 
społecznego i środowiskowego oraz musi 
być zgodna z Europejskim filarem praw 
socjalnych, aby skutecznie uwzględniać 
społeczne skutki zmian strukturalnych oraz 
przyczyniać się do wdrażania jego zasad, 
mając na uwadze zapewnienie godnych 
warunków pracy i zatrudnienia, równości 
szans, a także dostępu do dobrze 
funkcjonujących rynków pracy i systemów 
opieki społecznej dla wszystkich; 
przypomina, że wysokiej jakości miejsca 
pracy, ochrona socjalna i dobrze 
funkcjonujące usługi publiczne są 
zasadniczym warunkiem prężnej 
działalności przemysłowej;

Or. en



PE653.758v01-00 26/96 AM\1207099PL.docx

PL

Poprawka 49
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka przemysłowa 
UE musi być zgodna z Europejskim 
filarem praw socjalnych i skutecznie 
uwzględniać społeczne skutki zmian 
strukturalnych oraz potrzebę dalszego 
wdrażania jego zasad, aby wspierać 
uczciwe warunki pracy i równość szans, 
a także dostęp do dobrze funkcjonujących 
rynków pracy i systemów opieki 
społecznej;

1. podkreśla, że polityka przemysłowa 
UE musi być zgodna z Europejskim 
filarem praw socjalnych i skutecznie 
uwzględniać społeczne skutki zmian 
strukturalnych oraz potrzebę dalszego 
wdrażania jego zasad, aby wspierać 
uczciwe warunki pracy i równość szans, 
a także dostęp do dobrze funkcjonujących 
rynków pracy i systemów opieki 
społecznej; wzywa sektor przemysłowy do 
stosowania w pełni zasady projektowania 
dla wszystkich, tak aby pełna dostępność 
stała się zasadą już na etapie 
projektowania;

Or. en

Poprawka 50
Kim Van Sparrentak

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka przemysłowa 
UE musi być zgodna z Europejskim 
filarem praw socjalnych i skutecznie 
uwzględniać społeczne skutki zmian 
strukturalnych oraz potrzebę dalszego 
wdrażania jego zasad, aby wspierać 
uczciwe warunki pracy i równość szans, 
a także dostęp do dobrze funkcjonujących 
rynków pracy i systemów opieki 
społecznej;

1. podkreśla, że polityka przemysłowa 
UE musi być dostosowana do celów 
Zielonego Ładu, zasad porozumienia 
paryskiego i określonego w nim celu 
dotyczącego ograniczenia wzrostu 
temperatury do 1,5 °C oraz do 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
i skutecznie uwzględniać społeczne skutki 
zmian strukturalnych oraz potrzebę 
dalszego wdrażania jego zasad, aby 
wspierać uczciwe i godne warunki pracy 
i równość szans dla wszystkich, a także 
dostęp do dobrze funkcjonujących rynków 
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pracy i systemów opieki społecznej;

Or. en

Poprawka 51
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka przemysłowa 
UE musi być zgodna z Europejskim 
filarem praw socjalnych i skutecznie 
uwzględniać społeczne skutki zmian 
strukturalnych oraz potrzebę dalszego 
wdrażania jego zasad, aby wspierać 
uczciwe warunki pracy i równość szans, 
a także dostęp do dobrze funkcjonujących 
rynków pracy i systemów opieki 
społecznej;

1. podkreśla, że polityka przemysłowa 
UE musi być zgodna z Europejskim 
filarem praw socjalnych i skutecznie 
uwzględniać społeczne skutki zmian 
strukturalnych oraz potrzebę dalszego 
wdrażania jego zasad, aby wspierać 
uczciwe warunki pracy i równość szans, 
a także dostęp do dobrze funkcjonujących 
rynków pracy i systemów opieki 
społecznej; podkreśla pilną potrzebę 
zdywersyfikowania globalnych łańcuchów 
dostaw oraz zwiększenia ich 
zrównoważoności i przejrzystości;

Or. en

Poprawka 52
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka przemysłowa 
UE musi być zgodna z Europejskim 
filarem praw socjalnych i skutecznie 
uwzględniać społeczne skutki zmian 
strukturalnych oraz potrzebę dalszego 
wdrażania jego zasad, aby wspierać 
uczciwe warunki pracy i równość szans, 
a także dostęp do dobrze funkcjonujących 
rynków pracy i systemów opieki 

1. podkreśla, że polityka przemysłowa 
UE musi co najmniej być zgodna 
z Europejskim filarem praw socjalnych 
i Europejską kartą społeczną oraz 
uwzględniać wszystkie społeczne skutki 
zmian strukturalnych oraz potrzebę 
dalszego wdrażania jego zasad, aby 
wspierać dobre, uczciwe i równe warunki 
pracy, wysokiej jakości zatrudnienie 
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społecznej; i równość szans, a także dostęp do dobrze 
funkcjonujących rynków pracy i systemów 
opieki społecznej;

Or. en

Poprawka 53
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka przemysłowa 
UE musi być zgodna z Europejskim 
filarem praw socjalnych i skutecznie 
uwzględniać społeczne skutki zmian 
strukturalnych oraz potrzebę dalszego 
wdrażania jego zasad, aby wspierać 
uczciwe warunki pracy i równość szans, 
a także dostęp do dobrze funkcjonujących 
rynków pracy i systemów opieki 
społecznej;

1. podkreśla, że nowa polityka 
przemysłowa musi wspierać uczciwe 
warunki pracy i równość szans oraz 
uwzględniać znaczną wartość dodaną, 
jaką przemysł wnosi do rynków pracy 
i systemów opieki społecznej, a także jego 
kluczową rolę jako czynnika 
przyczyniającego się do dobrobytu 
i równości;

Or. en

Poprawka 54
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka przemysłowa 
UE musi być zgodna z Europejskim 
filarem praw socjalnych i skutecznie 
uwzględniać społeczne skutki zmian 
strukturalnych oraz potrzebę dalszego 
wdrażania jego zasad, aby wspierać 
uczciwe warunki pracy i równość szans, 
a także dostęp do dobrze funkcjonujących 
rynków pracy i systemów opieki 

1. podkreśla, że polityka przemysłowa 
UE musi być zgodna z Europejskim 
filarem praw socjalnych i skutecznie 
uwzględniać społeczne skutki zmian 
strukturalnych oraz potrzebę dalszego 
wdrażania jego zasad, aby wspierać 
uczciwe warunki pracy, równość szans, 
integrację osób z niepełnosprawnościami, 
a także dostęp do dobrze funkcjonujących 
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społecznej; rynków pracy i systemów opieki 
społecznej;

Or. en

Poprawka 55
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka przemysłowa 
UE musi być zgodna z Europejskim 
filarem praw socjalnych i skutecznie 
uwzględniać społeczne skutki zmian 
strukturalnych oraz potrzebę dalszego 
wdrażania jego zasad, aby wspierać 
uczciwe warunki pracy i równość szans, 
a także dostęp do dobrze funkcjonujących 
rynków pracy i systemów opieki 
społecznej;

1. podkreśla, że polityka przemysłowa 
UE musi być zgodna z Europejskim 
filarem praw socjalnych i skutecznie 
uwzględniać społeczne skutki zmian 
strukturalnych oraz potrzebę przyczyniania 
się do realizacji jego zasad, aby wspierać 
uczciwe warunki pracy i równość szans, 
a także dostęp do dobrze funkcjonujących 
rynków pracy i systemów opieki 
społecznej;

Or. en

Poprawka 56
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że polityka przemysłowa 
UE musi być zgodna z Europejskim 
filarem praw socjalnych i skutecznie 
uwzględniać społeczne skutki zmian 
strukturalnych oraz potrzebę dalszego 
wdrażania jego zasad, aby wspierać 
uczciwe warunki pracy i równość szans, 
a także dostęp do dobrze funkcjonujących 
rynków pracy i systemów opieki 
społecznej;

1. podkreśla, że polityka przemysłowa 
UE powinna być zgodna z naszymi 
standardami społecznymi i skutecznie 
uwzględniać społeczne i gospodarcze 
skutki zmian strukturalnych, aby wspierać 
uczciwe warunki pracy i środowisko 
przyjazne dla biznesu, a także dostęp do 
dobrze funkcjonujących rynków pracy, 
systemów opieki społecznej i szkolenia 
zawodowego;
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Or. en

Poprawka 57
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella 
Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, Brando Benifei

Projekt opinii
Ustęp 1 – akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

wzywa Unię i państwa członkowskie do 
szanowania i wzmacniania partnerów 
społecznych, rozszerzenia zakresu 
rokowań zbiorowych oraz podjęcia 
środków mających na celu promowanie 
wysokiego poziomu przynależności do 
związków zawodowych i stowarzyszeń 
pracodawców, aby zapewnić 
demokratyczny i sprawiedliwy społecznie 
sektor przemysłowy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; podkreśla, że dobrze 
funkcjonujący dialog społeczny 
i rokowania zbiorowe są narzędziami 
kluczowymi dla kształtowania warunków 
pracy; uważa, że wspólna współpraca 
Unii, państw członkowskich, partnerów 
społecznych i reprezentatywnych 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
stwarza odpowiednie środowisko dla 
rozwoju przemysłu europejskiego; 
podkreśla, że dialog społeczny przyczynia 
się zarówno do konkurencyjności 
gospodarczej, jak i do spójności 
społecznej; wzywa do dalszego 
wzmocnienia dialogu społecznego w całej 
Europie w celu zrównoważenia stosunków 
pracy i wspierania rokowań zbiorowych;

Or. en

Poprawka 58
Lukas Mandl
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów powinny 
obejmować działania i kwestie istotne dla 
polityki przemysłowej (UE) w ramach 
europejskiego semestru; podkreśla, że 
mierzenie status quo i postępów ma 
kluczowe znaczenie dla kształtowania 
polityki opartej na dowodach w przyszłości 
i zapewniłoby również państwom 
członkowskim UE informacje na temat 
postępów i rozwoju w dziedzinie polityki 
przemysłowej na szczeblu krajowym 
i unijnym;

Or. en

Poprawka 59
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że polityka przemysłowa 
i polityka zatrudnienia należą głównie do 
kompetencji państw członkowskich i że to 
do państw członkowskich należy 
opracowanie odpowiedniej strategii 
przemysłowej oraz poprawa wymiany 
informacji i dobrych praktyk w celu 
wywarcia pozytywnego wpływu na 
warunki pracy i prawa pracownicze oraz 
uniknięcia dumpingu płacowego 
i socjalnego;

Or. en
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Poprawka 60
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przyznaje, że przejście na przemysł 
neutralny pod względem emisji dwutlenku 
węgla zaszkodzi pewnym sektorom oraz że 
w procesie tym pojawią się 
niepowodzenia, które doprowadzą do 
zamknięcia przedsiębiorstw i wzrostu 
bezrobocia; w związku z tym zwraca się do 
Komisji i państw członkowskich, aby nie 
wymuszały przemian w przemyśle 
i odłożyły realizację celów związanych 
z tymi przemianami do czasu osiągnięcia 
odpowiedniego rozwoju technologii;

Or. en

Poprawka 61
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że aby zapewnić 
demokratyczne funkcjonowanie, centralne 
miejsce w każdej strategii przemysłowej 
powinni zajmować pracownicy, ich 
przedstawiciele i związki zawodowe, 
a także interesy pracowników i ich 
wieloletnia wiedza fachowa; wzywa 
Komisję do pełnego włączenia 
pracowników, ich przedstawicieli 
i związków zawodowych na każdym etapie 
procedury;

Or. en
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Poprawka 62
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że cyfryzacja, sztuczna 
inteligencja, technologia dużych zbiorów 
danych, cyberbezpieczeństwo, innowacje 
i opracowanie środków na potrzeby 
zrównoważonych gałęzi przemysłu są 
niezbędne dla ukształtowania lepszej 
spójności społecznej, osiągnięcia celów 
Europejskiego Zielonego Ładu 
i zapewnienia konkurencyjności UE;

Or. en

Poprawka 63
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla znaczenie pracowników 
transgranicznych i sezonowych dla 
świadczenia usług jako kluczowego 
elementu wysiłków na rzecz ożywienia 
gospodarczego oraz wzywa do przyjęcia 
środków mających na celu wspieranie ich 
mobilności i ochronę ich praw 
pracowniczych, w tym do lepszego 
wdrażania obowiązującego 
prawodawstwa;

Or. en

Poprawka 64
José Manuel Fernandes
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że MŚP powinny 
znajdować się w centrum nowej strategii 
przemysłowej jako promotorzy 
przedsiębiorczości i zatrudnienia w UE;

Or. en

Poprawka 65
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę 
odzwierciedlenia w strategii przemysłowej 
unijnych tradycji społecznej gospodarki 
rynkowej;

Or. en

Poprawka 66
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Komisję Europejską do 
zajęcia się problemami pracowników 
transgranicznych i sezonowych w zakresie 
nabywania uprawnień socjalnych, 
wynikającymi z braku możliwości 
przenoszenia uprawnień pracowników, 
przez szybkie przyjęcie rewizji 
rozporządzenia w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego oraz 
wdrożenie skoordynowanych rozwiązań 
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cyfrowych na szczeblu państw 
członkowskich, a jednocześnie ulepszenie 
i usprawnienie rozwiązań 
zapobiegających wszelkiego rodzaju 
oszustwom;

Or. en

Poprawka 67
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Komisję do wdrożenia 
silnych ram zarządzania, obejmujących 
partnerów społecznych i forum 
przemysłowe na potrzeby wspierania 
Komisji w skutecznym wdrażaniu strategii 
przemysłowej, włączenie kwestii postępów 
w realizacji tej strategii jako stałego 
punktu do porządku obrad na 
posiedzeniach Rady ds. Konkurencyjności 
i Parlamentu Europejskiego oraz sojusze 
przemysłowe między przemysłem 
a państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 68
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że należy przyjąć 
europejski program reasekuracji 
świadczeń dla osób bezrobotnych jako 
główny instrument, który musi 
towarzyszyć dwojakiej transformacji – 

skreśla się
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ekologicznej i cyfrowej;

Or. en

Poprawka 69
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że należy przyjąć 
europejski program reasekuracji 
świadczeń dla osób bezrobotnych jako 
główny instrument, który musi 
towarzyszyć dwojakiej transformacji – 
ekologicznej i cyfrowej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 70
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że należy przyjąć 
europejski program reasekuracji 
świadczeń dla osób bezrobotnych jako 
główny instrument, który musi 
towarzyszyć dwojakiej transformacji – 
ekologicznej i cyfrowej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 71
Kim Van Sparrentak
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że należy przyjąć 
europejski program reasekuracji świadczeń 
dla osób bezrobotnych jako główny 
instrument, który musi towarzyszyć 
dwojakiej transformacji – ekologicznej 
i cyfrowej;

2. podkreśla, że należy przyjąć 
europejski stały program reasekuracji 
świadczeń dla osób bezrobotnych jako 
główny instrument, który musi 
towarzyszyć sprawiedliwej transformacji 
w gospodarkę cyfrową o obiegu 
zamkniętym w pełni opartą na 
odnawialnych źródłach energii, wysoce 
zasobo- i energooszczędną oraz neutralną 
pod względem emisji dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 72
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że należy przyjąć 
europejski program reasekuracji świadczeń 
dla osób bezrobotnych jako główny 
instrument, który musi towarzyszyć 
dwojakiej transformacji – ekologicznej 
i cyfrowej;

2. podkreśla, że w państwach 
należących do unii gospodarczej 
i walutowej należy przyjąć europejski stały 
program reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych jako główny instrument, 
który musi towarzyszyć dwojakiej 
transformacji – ekologicznej i cyfrowej;

Or. en

Poprawka 73
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że należy przyjąć 2. zauważa, że dwojakiej 
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europejski program reasekuracji 
świadczeń dla osób bezrobotnych jako 
główny instrument, który musi 
towarzyszyć dwojakiej transformacji – 
ekologicznej i cyfrowej;

transformacji – ekologicznej i cyfrowej – 
mógłby towarzyszyć europejski stały 
program reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych;

Or. en

Poprawka 74
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że należy przyjąć 
europejski program reasekuracji 
świadczeń dla osób bezrobotnych jako 
główny instrument, który musi 
towarzyszyć dwojakiej transformacji – 
ekologicznej i cyfrowej;

2. podkreśla, że Komisja Europejska 
powinna opracować dalsze narzędzia, 
które będą towarzyszyć dwojakiej 
transformacji – ekologicznej i cyfrowej;

Or. en

Poprawka 75
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że należy przyjąć 
europejski program reasekuracji świadczeń 
dla osób bezrobotnych jako główny 
instrument, który musi towarzyszyć 
dwojakiej transformacji – ekologicznej 
i cyfrowej;

2. podkreśla, że należy przyjąć 
europejski program reasekuracji świadczeń 
dla osób bezrobotnych jako instrument 
tymczasowy, który powinien być zgodny 
z dwojaką transformacją – ekologiczną 
i cyfrową;

Or. en
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Poprawka 76
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że należy przyjąć 
europejski program reasekuracji 
świadczeń dla osób bezrobotnych jako 
główny instrument, który musi 
towarzyszyć dwojakiej transformacji – 
ekologicznej i cyfrowej;

2. podkreśla, że państwa 
członkowskie muszą znaleźć odpowiednie 
rozwiązania służące złagodzeniu 
wszelkich negatywnych skutków dwojakiej 
transformacji – ekologicznej i cyfrowej;

Or. en

Poprawka 77
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, 
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, 
Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel

Projekt opinii
Ustęp 2 – akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

wzywa Komisję do przedstawienia bez 
zbędnej zwłoki wniosku w sprawie stałego 
europejskiego programu reasekuracji 
świadczeń dla osób bezrobotnych, 
zapowiedzianego przez przewodniczącą 
Komisji Ursulę von der Leyen i mającego 
na celu wprowadzenie stabilizatora 
makroekonomicznego, który przyczyni się 
do zwiększenia odporności gospodarki 
europejskiej w ogóle, a przemysłu 
europejskiego w szczególności; uznaje, że 
pilną potrzebę wprowadzenia takiego 
instrumentu uwydatnił zarówno kryzys 
finansowy z 2008 r., jak i kryzys związany 
z COVID-19 w 2020 r.;

Or. en
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Poprawka 78
Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że aby zdobyć lub 
utrzymać pozycję światowego lidera 
w strategicznych sektorach 
przemysłowych i w dziedzinie pewnych 
technologii, zwłaszcza tych o wysokiej 
wartości dodanej, Europa musi 
przeznaczyć wystarczające zasoby na 
badania naukowe i innowacje, w tym 
program „Horyzont Europa” oraz 
Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii (EIT); przypomina 
pozytywne efekty mnożnikowe działań 
w zakresie innowacji w odniesieniu do 
ilości, a zwłaszcza jakości miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 79
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje pomoc 
finansową udzieloną przez Komisję na 
ratowanie miejsc pracy za pośrednictwem 
europejskiego instrumentu tymczasowego 
wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka 
bezrobocia w związku z sytuacją 
nadzwyczajną oraz dalsze partnerstwa 
między służbami zatrudnienia, partnerami 
społecznymi i przedsiębiorstwami służące 
ułatwieniu przekwalifikowania, zwłaszcza 
w przypadku pracowników sezonowych we 
wszystkich rodzajach miejsc pracy 
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w branży turystycznej;

Or. en

Poprawka 80
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa do szybkiego zatwierdzenia 
plan odbudowy dla Europy sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, w którym 
ustanawia się skoordynowaną europejską 
strategię odbudowy po pandemii, 
finansowaną z inwestycji publicznych 
i prywatnych w ramach dwojakiej 
transformacji w kierunku gospodarki 
cyfrowej neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 81
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że projekty w zakresie 
badań naukowych i innowacji w ramach 
programu „Horyzont Europa” są 
inwestycjami o decydującym znaczeniu 
dla osiągnięcia neutralności klimatycznej 
do 2050 r., a także zapewniają przewagę 
konkurencyjną przedsiębiorstwom 
i pracownikom w UE;

Or. en
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Poprawka 82
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że polityka 
oszczędnościowa osłabia zarówno popyt 
krajowy, jak i inwestycje publiczne, 
a zatem jest nie do pogodzenia 
z jakąkolwiek ambitną strategią 
przemysłową;

Or. en

Poprawka 83
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący planu odbudowy dla Europy 
przedstawiony przez Komisję w dniu 
27 maja 2020 r., który obejmuje 
wzmocniony długoterminowy budżet UE 
(WRF 2021–2027) oraz nowe narzędzie 
służące odbudowie gospodarki, Next 
Generation EU, o wartości 750 mld EUR, 
i podkreśla w tym kontekście znaczenie 
inwestycji w sektorach przemysłowych 
szczególnie dotkniętych kryzysem, 
dokonywanych za pośrednictwem 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności, który umożliwi 
opracowanie strategii na potrzeby 
zrównoważonej i konkurencyjnej polityki 
przemysłowej w całej UE;

Or. en
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Poprawka 84
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. uważa, że wszystkie programy 
i instrumenty w ramach Next Generation 
EU muszą być skoncentrowane na 
ułatwianiu aktywnej polityki zatrudnienia 
w państwach członkowskich UE, 
zwłaszcza w sektorze przemysłowym, 
a także na promowaniu telepracy, gdy 
tylko jest to możliwe, przez inwestowanie 
w kompetencje cyfrowe i infrastrukturę 
cyfrową, zwłaszcza dla naszych MŚP 
i osób prowadzących działalność na 
własny rachunek;

Or. en

Poprawka 85
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. podkreśla, że potrzebny jest 
przemysł europejski bazujący na 
ekosystemach, które opierają się na 
odkrywaniu potencjału innowacyjności 
przedsiębiorstw i zapewniają inwestycje 
w tworzenie przedsiębiorstw typu start-up 
i nowych MŚP, co wzmocni inteligentną 
specjalizację i wyznaczy ambitne cele 
w zakresie wzrostu i rozwoju 
przedsiębiorstw; uważa, że rozwijanie 
umiejętności w zakresie przedsiębiorczości 
jest czynnikiem kluczowym dla budowania 
odporności, ponieważ w szeregu regionów 
w UE nadal odnotowuje się niski 
wskaźnik przetrwania nowo powstałych 
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przedsiębiorstw typu start-up i MŚP; 
podkreśla potrzebę pobudzenia 
następnego pokolenia przedsiębiorców, 
aby zapewnić pojawienie się szybko 
rozwijających się przedsiębiorstw 
i „jednorożców”, które pomogą Europie 
w wywieraniu znaczącego wpływu na 
światową scenę przemysłową;

Or. en

Poprawka 86
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie w zakresie 
przenoszenia produkcji, promujące 
poprawę jakości zatrudnienia 
i przywracania możliwości produkcyjnych 
w UE, aby zwiększyć konkurencyjność 
oraz unikać nadmiernej zależności od 
usługodawców zagranicznych, zwłaszcza 
w takich sektorach strategicznych jak 
zdrowie, cyfryzacja i energetyka, i tym 
samym wzmocnić strategiczną autonomię 
UE;

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie promujące 
poprawę jakości zatrudnienia 
i przywracanie możliwości produkcyjnych 
w UE, aby zwiększyć konkurencyjność 
oraz unikać nadmiernej zależności od 
usługodawców zagranicznych, zwłaszcza 
w takich sektorach strategicznych, jak: 
zdrowie, cyfryzacja i energetyka, i tym 
samym wzmocnić strategiczną autonomię 
UE; podkreśla, że wszystkie szczeble 
administracji państwowej i rządowej 
powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
wzmocnić kapitalizację przedsiębiorstw; 
podkreśla, że jednocześnie sektor 
publiczny musi w miarę możliwości 
unikać wszystkiego, co prowadzi do 
powstania nowego udziału skarbu 
państwa w przedsiębiorstwach;

Or. en

Poprawka 87
Ádám Kósa
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie w zakresie 
przenoszenia produkcji, promujące 
poprawę jakości zatrudnienia 
i przywracania możliwości produkcyjnych 
w UE, aby zwiększyć konkurencyjność 
oraz unikać nadmiernej zależności od 
usługodawców zagranicznych, zwłaszcza 
w takich sektorach strategicznych jak 
zdrowie, cyfryzacja i energetyka, i tym 
samym wzmocnić strategiczną autonomię 
UE;

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi działać na rzecz przyspieszenia 
innowacji, zwłaszcza w kluczowych 
obszarach cyfryzacji i produkcji, ze 
szczególnym naciskiem w poszczególnych 
sektorach na cyberbezpieczeństwo, 
a jednocześnie obejmować strategie 
w zakresie przenoszenia produkcji, 
promujące poprawę jakości zatrudnienia 
i przywracanie możliwości produkcyjnych 
w UE, aby zwiększyć globalną 
konkurencyjność gospodarek krajowych 
państw członkowskich UE oraz unikać 
nadmiernej zależności od usługodawców 
zagranicznych, zwłaszcza w takich 
sektorach strategicznych, jak: zdrowie, 
cyfryzacja i energetyka, i tym samym 
wzmocnić strategiczną autonomię UE;

Or. en

Poprawka 88
Kim Van Sparrentak

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie w zakresie 
przenoszenia produkcji, promujące 
poprawę jakości zatrudnienia 
i przywracania możliwości produkcyjnych 
w UE, aby zwiększyć konkurencyjność 
oraz unikać nadmiernej zależności od 
usługodawców zagranicznych, zwłaszcza 
w takich sektorach strategicznych jak 
zdrowie, cyfryzacja i energetyka, i tym 
samym wzmocnić strategiczną autonomię 
UE;

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie w zakresie 
przenoszenia produkcji, promujące 
poprawę jakości zatrudnienia 
i przywracanie możliwości produkcyjnych 
w UE, aby zwiększyć konkurencyjność, 
zrównoważoność i dobrostan oraz unikać 
nadmiernej zależności od usługodawców 
zagranicznych, zwłaszcza w takich 
sektorach strategicznych, jak: zdrowie, 
cyfryzacja i energetyka, i tym samym 
wzmocnić strategiczną autonomię UE; 
polityka przemysłowa UE powinna 
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również wspierać zrównoważoną 
produkcję miejską i specjalistyczną na 
małą skalę jako alternatywę dla produkcji 
przemysłowej na dużą skalę;

Or. en

Poprawka 89
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie w zakresie 
przenoszenia produkcji, promujące 
poprawę jakości zatrudnienia 
i przywracania możliwości produkcyjnych 
w UE, aby zwiększyć konkurencyjność 
oraz unikać nadmiernej zależności od 
usługodawców zagranicznych, zwłaszcza 
w takich sektorach strategicznych jak 
zdrowie, cyfryzacja i energetyka, i tym 
samym wzmocnić strategiczną autonomię 
UE;

3. uważa, że nowa polityka 
przemysłowa musi obejmować strategie 
w zakresie przenoszenia produkcji, 
koncentrujące się na produktywności 
krajowej w oparciu o badania i innowacje 
oraz promujące poprawę jakości 
zatrudnienia i przywracanie możliwości 
produkcyjnych w UE, aby zwiększyć 
konkurencyjność oraz unikać nadmiernej 
zależności od usługodawców 
zagranicznych, zwłaszcza w takich 
sektorach strategicznych, jak: zdrowie, 
rolnictwo, cyfryzacja i energetyka, oraz 
w odpowiednich łańcuchach dostaw, i tym 
samym wzmocnić strategiczną autonomię 
UE oraz zagwarantować zatrudnienie 
europejskich pracowników w tych 
sektorach;

Or. en

Poprawka 90
Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs 
Ginel, Pierfrancesco Majorino

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie w zakresie 
przenoszenia produkcji, promujące 
poprawę jakości zatrudnienia 
i przywracania możliwości produkcyjnych 
w UE, aby zwiększyć konkurencyjność 
oraz unikać nadmiernej zależności od 
usługodawców zagranicznych, zwłaszcza 
w takich sektorach strategicznych jak 
zdrowie, cyfryzacja i energetyka, i tym 
samym wzmocnić strategiczną autonomię 
UE;

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie w zakresie 
przenoszenia produkcji, promujące 
poprawę jakości zatrudnienia 
i przywracanie możliwości produkcyjnych 
w UE, aby zwiększyć konkurencyjność 
oraz unikać nadmiernej zależności od 
usługodawców zagranicznych, zwłaszcza 
w takich sektorach strategicznych, jak: 
zdrowie, cyfryzacja i energetyka, i tym 
samym wzmocnić strategiczną autonomię 
UE;  podkreśla, że pomoc państwa nie 
może prowadzić do fragmentacji 
jednolitego rynku europejskiego ani do 
powstawania nierówności między 
przedsiębiorstwami przemysłowymi 
z różnych państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 91
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie w zakresie 
przenoszenia produkcji, promujące 
poprawę jakości zatrudnienia 
i przywracania możliwości produkcyjnych 
w UE, aby zwiększyć konkurencyjność 
oraz unikać nadmiernej zależności od 
usługodawców zagranicznych, zwłaszcza 
w takich sektorach strategicznych jak 
zdrowie, cyfryzacja i energetyka, i tym 
samym wzmocnić strategiczną autonomię 
UE;

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie w zakresie 
przenoszenia produkcji, promujące 
poprawę jakości zatrudnienia 
i przywracanie możliwości produkcyjnych 
w UE, a jednocześnie zapewniające 
zrównoważony rozwój regionalny 
wzmacniający politykę spójności oraz 
europejskie fundusze strukturalne 
i inwestycyjne (fundusze ESI), aby 
zwiększyć konkurencyjność oraz unikać 
nadmiernej zależności od usługodawców 
zagranicznych, zwłaszcza w takich 
sektorach strategicznych, jak: zdrowie, 
cyfryzacja i energetyka, i tym samym 
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wzmocnić strategiczną autonomię UE;

Or. en

Poprawka 92
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie w zakresie 
przenoszenia produkcji, promujące 
poprawę jakości zatrudnienia 
i przywracania możliwości produkcyjnych 
w UE, aby zwiększyć konkurencyjność 
oraz unikać nadmiernej zależności od 
usługodawców zagranicznych, zwłaszcza 
w takich sektorach strategicznych jak 
zdrowie, cyfryzacja i energetyka, i tym 
samym wzmocnić strategiczną autonomię 
UE;

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie inwestycji 
publicznych, promujące poprawę jakości 
zatrudnienia i przywracanie możliwości 
produkcyjnych w całej UE, aby wspierać 
równomierny i zrównoważony rozwój 
wszystkich regionów UE, zwłaszcza 
w takich sektorach strategicznych, jak: 
zdrowie, cyfryzacja i energetyka; wzywa 
Komisję do promowania wykorzystywania 
inwestycji publicznych do tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy i osiągania 
ambitnych celów społecznych 
i środowiskowych;

Or. en

Poprawka 93
Marc Angel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie w zakresie 
przenoszenia produkcji, promujące 
poprawę jakości zatrudnienia 
i przywracania możliwości produkcyjnych 
w UE, aby zwiększyć konkurencyjność 
oraz unikać nadmiernej zależności od 
usługodawców zagranicznych, zwłaszcza 

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie w zakresie 
przenoszenia produkcji, promujące 
poprawę jakości zatrudnienia 
i przywracanie możliwości produkcyjnych 
w UE, aby zwiększyć konkurencyjność 
oraz unikać nadmiernej zależności od 
usługodawców zagranicznych, zwłaszcza 
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w takich sektorach strategicznych jak 
zdrowie, cyfryzacja i energetyka, i tym 
samym wzmocnić strategiczną autonomię 
UE;

w takich sektorach strategicznych, jak: 
żywność, produkty farmaceutyczne 
i wyroby medyczne, cyfryzacja 
i energetyka, i tym samym wzmocnić 
strategiczną autonomię UE;

Or. en

Poprawka 94
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie w zakresie 
przenoszenia produkcji, promujące 
poprawę jakości zatrudnienia 
i przywracania możliwości produkcyjnych 
w UE, aby zwiększyć konkurencyjność 
oraz unikać nadmiernej zależności od 
usługodawców zagranicznych, zwłaszcza 
w takich sektorach strategicznych jak 
zdrowie, cyfryzacja i energetyka, i tym 
samym wzmocnić strategiczną autonomię 
UE;

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie w zakresie 
przenoszenia produkcji, promujące 
poprawę jakości zatrudnienia 
i przywracanie możliwości produkcyjnych 
w UE, aby zwiększyć konkurencyjność 
oraz unikać nadmiernej zależności od 
usługodawców zagranicznych, zwłaszcza 
w takich sektorach strategicznych, jak: 
zdrowie, łańcuchy żywnościowe, 
cyfryzacja i bezpieczeństwo danych oraz 
energetyka, i tym samym wzmocnić 
strategiczną autonomię UE;

Or. en

Poprawka 95
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie w zakresie 
przenoszenia produkcji, promujące 
poprawę jakości zatrudnienia 
i przywracania możliwości produkcyjnych 

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie w zakresie 
przenoszenia produkcji, promujące 
poprawę jakości zatrudnienia 
i przywracanie możliwości produkcyjnych 
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w UE, aby zwiększyć konkurencyjność 
oraz unikać nadmiernej zależności od 
usługodawców zagranicznych, zwłaszcza 
w takich sektorach strategicznych jak 
zdrowie, cyfryzacja i energetyka, i tym 
samym wzmocnić strategiczną autonomię 
UE;

w UE, aby zwiększyć konkurencyjność 
oraz unikać nadmiernej zależności od 
usługodawców zagranicznych, zwłaszcza 
w takich sektorach strategicznych, jak: 
zdrowie, cyfryzacja, zaopatrzenie 
w żywność i energetyka, i tym samym 
wzmocnić strategiczną autonomię UE;

Or. en

Poprawka 96
José Manuel Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie w zakresie 
przenoszenia produkcji, promujące 
poprawę jakości zatrudnienia 
i przywracania możliwości produkcyjnych 
w UE, aby zwiększyć konkurencyjność 
oraz unikać nadmiernej zależności od 
usługodawców zagranicznych, zwłaszcza 
w takich sektorach strategicznych jak 
zdrowie, cyfryzacja i energetyka, i tym 
samym wzmocnić strategiczną autonomię 
UE;

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie w zakresie 
przenoszenia produkcji, promujące 
poprawę jakości zatrudnienia 
i przywracania możliwości produkcyjnych 
w UE, aby zwiększyć konkurencyjność 
i spójność oraz unikać nadmiernej 
zależności od usługodawców 
zagranicznych, zwłaszcza w takich 
sektorach strategicznych, jak: zdrowie, 
cyfryzacja i energetyka, i tym samym 
wzmocnić strategiczną autonomię UE;

Or. en

Poprawka 97
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie w zakresie 
przenoszenia produkcji, promujące 
poprawę jakości zatrudnienia 

3. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie w zakresie 
przenoszenia produkcji pewnych sektorów, 
aby unikać nadmiernej zależności od 
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i przywracania możliwości produkcyjnych 
w UE, aby zwiększyć konkurencyjność 
oraz unikać nadmiernej zależności od 
usługodawców zagranicznych, zwłaszcza 
w takich sektorach strategicznych jak 
zdrowie, cyfryzacja i energetyka, i tym 
samym wzmocnić strategiczną autonomię 
UE;

usługodawców zagranicznych, zwłaszcza 
w takich sektorach, jak: zdrowie, 
cyfryzacja i energetyka, i tym samym 
wzmocnić strategiczną autonomię UE; 
podkreśla w tym względzie znaczenie 
umiejętności siły roboczej w tych 
sektorach;

Or. en

Poprawka 98
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 3 – akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

uważa, że polityka przemysłowa UE może 
odnieść sukces jedynie dzięki 
zintegrowanemu planowaniu 
strategicznemu i łączeniu zasobów 
podmiotów europejskich, instytucji 
regionalnych i lokalnych, klastrów 
przemysłowych, partnerów społecznych, 
szkół wyższych i grup badawczych; 
podkreśla w tym kontekście znaczenie 
takich struktur wsparcia, jak: sieci MŚP, 
agencje rozwoju regionalnego, klastry 
innowacyjne oraz doradztwo w zakresie 
rozpoczęcia działalności na potrzeby 
tworzenia lokalnych i regionalnych 
przemysłowych łańcuchów wartości;

Or. en

Poprawka 99
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że inwestycje 
w bezpieczeństwo i higienę pracy 
pomagają zapobiegać związanym z pracą 
chorobom, wypadkom i szkodliwemu 
napięciu fizycznemu i psychospołecznemu 
oraz mają wymierny pozytywny wpływ na 
gospodarkę, gdyż przyczyniają się do 
większej wydajności i zrównoważonej 
kariery zawodowej; przypomina, że 
według Komisji Europejskiej jedno euro 
wydane na bezpieczeństwo i higienę pracy 
przynosi zwrot w wysokości co najmniej 
dwóch euro; podkreśla, że bezpieczeństwo 
i higiena pracy powinny być traktowane 
priorytetowo również w nowej strategii 
przemysłowej dla Europy;

Or. en

Poprawka 100
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie 
zrównoważonej strategii, która nie 
zagraża globalnej konkurencyjności 
przemysłu i MŚP oraz nie naraża na 
niebezpieczeństwo ich pracowników; 
podkreśla, że MŚP muszą radzić sobie ze 
zbyt dużą biurokracją oraz że Europejski 
Zielony Ład stanowi ogólnie 
nieproporcjonalne dodatkowe obciążenie 
finansowe w świetle kryzysu związanego 
z COVID-19;

Or. en
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Poprawka 101
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększenie zasobów przeznaczonych na 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, biorąc pod uwagę fakt, że 
do 2030 r. w ramach długoterminowego 
procesu transformacji przemysłowej może 
zostać zlikwidowanych 160 000 miejsc 
pracy w sektorze wydobycia węgla, 
podczas gdy inne sektory, takie jak sektory 
energochłonne lub przemysł 
motoryzacyjny, również staną wobec 
głębokich zmian strukturalnych;

Or. en

Poprawka 102
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że strategia 
przemysłowa UE powinna być rozwijana 
wraz z polityką w zakresie zdobywania 
kwalifikacji, przekwalifikowania 
i podnoszenia kwalifikacji mającą na celu 
rozwijanie odpowiednich umiejętności na 
potrzeby przejścia na zrównoważone 
sposoby produkcji i świadczenia usług, 
zgodnie z zobowiązaniami UE 
dotyczącymi osiągnięcia do 2050 r. 
gospodarki neutralnej dla klimatu;

Or. en
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Poprawka 103
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla kluczową rolę MŚP we 
wdrażaniu i realizacji polityki 
przemysłowej UE oraz w osiąganiu celów 
związanych z transformacją ekologiczną 
i cyfrową; w związku z tym podkreśla 
znaczenie wspierania ich rozwoju przez 
ułatwianie dostępu do odpowiednich 
źródeł finansowania oraz ograniczenie 
formalności administracyjnych;

Or. en

Poprawka 104
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do dokładnego 
zbadania wpływu uzależnienia 
europejskiego importu od państw trzecich, 
zwłaszcza Chin i innych krajów, w których 
państwo wywiera znaczny wpływ na 
rynek, mającego w rezultacie 
niesprawiedliwe konsekwencje dla 
przedsiębiorstw i pracowników w UE;

Or. en

Poprawka 105
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. docenia zindywidualizowane 
podejście, które Komisja Europejska 
zastosuje przy opracowywaniu programów 
w ramach strategii przemysłowej; wzywa 
do stosowania tego podejścia 
w realistycznej perspektywie 
uwzględniającej rzeczywiste potrzeby 
każdego ekosystemu;

Or. en

Poprawka 106
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, mając na uwadze 
ochronę europejskich miejsc pracy, 
konieczność zreformowania unijnego 
prawa konkurencji, a jednocześnie 
zapewnienia, aby UE pozostała otwarta 
i atrakcyjna dla inwestycji zagranicznych 
w ramach praworządności i standardów 
UE;

Or. en

Poprawka 107
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa państwa członkowskie 
i Komisję Europejską do zapewnienia 
sprawiedliwej transformacji 
w zrównoważone systemy gospodarcze 
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jako niezbędnego aspektu nowej strategii 
przemysłowej UE, zwłaszcza 
w odniesieniu do MŚP, które stanowią 
podstawę gospodarki europejskiej; w tym 
względzie popiera komplementarność 
z nowym planem działania UE 
dotyczącym gospodarki o obiegu 
zamkniętym, w ramach którego do 2030 r. 
w całej UE ma powstać do 700 000 
nowych miejsc pracy, z których wiele 
przyniesie korzyści w szczególności MŚP;

Or. en

Poprawka 108
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla potrzebę poprawy 
wizerunku sektora przemysłu jako 
podstawy gospodarki, gdyż sektor ten 
zapewnia co piąte miejsce pracy i jest 
odpowiedzialny za dużą część 
europejskiego eksportu oraz inwestycji 
w badania naukowe i innowacje; 
podkreśla również potrzebę dalszej 
poprawy wizerunku przedsiębiorczości, 
która ma decydujące znaczenie dla 
innowacji, tworzenia miejsc pracy 
i włączenia społecznego;

Or. en

Poprawka 109
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia środowiska 
wspierającego przedsiębiorstwa, które 
umożliwi im rozwój i wzrost dzięki 
zmniejszeniu obciążenia regulacyjnego 
i ostatecznie zlikwidowaniu pewnych 
obowiązków podatkowych w celu 
ułatwienia tworzenia nowych miejsc 
pracy;

Or. en

Poprawka 110
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że o konkurencyjności 
europejskiej decyduje przede wszystkim 
ogólny klimat biznesowy w UE, dlatego też 
wzywa do kontynuowania działań na rzecz 
wzmocnienia otoczenia biznesowego dla 
MŚP, jak również dla strategicznych 
sektorów przemysłu;

Or. en

Poprawka 111
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że aby zapewnić 
uczciwą konkurencję, przedsiębiorstwa 
nie mogą udzielać otwartego dostępu do 
swoich danych korporacyjnych, ponieważ 
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ochrona danych jest dla przedsiębiorstw 
podstawowym atutem, a tym samym 
zabezpiecza również miejsca pracy 
w Europie;

Or. en

Poprawka 112
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wskazuje na potrzebę zapewnienia 
– przed przystąpieniem do wdrażania 
jakiegokolwiek planu – odpowiedniej 
ochrony wszystkim pracownikom w tych 
sektorach, które Europejski Zielony Ład 
dotknie najbardziej;

Or. en

Poprawka 113
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. przypomina, że sektory 
motoryzacyjny i stalowy są najbardziej 
dotknięte skutkami pandemii COVID-19, 
a także w największym stopniu odczują 
zmiany oczekiwane w przyszłości 
w gospodarce; uważa, że nowa strategia 
przemysłowa powinna obejmować 
działania na rzecz tych sektorów, w tym 
odpowiednie wsparcie finansowe;

Or. en



AM\1207099PL.docx 59/96 PE653.758v01-00

PL

Poprawka 114
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia niezbędnych 
inwestycji w infrastrukturę w celu 
zagwarantowania szerokiego dostępu we 
wszystkich regionach europejskich, 
w szczególności na obszarach wiejskich 
i w regionach, o których mowa w art. 174 
TFUE, oraz w celu wspierania 
przedsiębiorczości i nowych możliwości 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 115
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że zdolność do 
rekrutowania i zatrzymywania 
wykwalifikowanej siły roboczej ma 
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjnego 
przemysłu UE; uważa, że kształcenie 
w przyszłościowych sektorach, 
umiejętności i kompetencje, zwłaszcza 
w odniesieniu do szkolenia zawodowego 
i umiejętności cyfrowych, mają zasadnicze 
znaczenie dla rozwiązania problemu 
obecnego niedoboru wykwalifikowanej 
siły roboczej; uważa, że uczenie się przez 
całe życie jest niezbędnym warunkiem 
zapewnienia skutecznego i odpowiednio 

4. podkreśla, że zdolność do 
rekrutowania i zatrzymywania 
wykwalifikowanej siły roboczej ma 
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjnego 
przemysłu UE; uważa, że kształcenie 
w przyszłościowych sektorach, 
umiejętności i kompetencje, zwłaszcza 
w odniesieniu do szkolenia zawodowego 
i umiejętności cyfrowych, mają zasadnicze 
znaczenie dla rozwiązania problemu 
obecnego niedoboru wykwalifikowanej 
siły roboczej; uważa, że uczenie się przez 
całe życie jest niezbędnym warunkiem 
zapewnienia skutecznego i odpowiednio 
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wczesnego podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowywania pracowników oraz 
powinno stanowić integralną część strategii 
przemysłowej UE; w związku z tym 
wzywa Komisję do zapewnienia 
komplementarności między celami nowej 
strategii przemysłowej a przewidywanym 
zaktualizowanym europejskim programem 
na rzecz umiejętności;

wczesnego podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowywania pracowników oraz 
powinno stanowić integralną część strategii 
przemysłowej UE; podkreśla, że aktywne 
instrumenty rynku pracy oraz dostęp do 
solidarnych systemów zabezpieczenia 
społecznego stanowią niezbędny warunek 
tworzenia wykwalifikowanej europejskiej 
siły roboczej; w związku z tym wzywa 
Komisję do zapewnienia 
komplementarności między celami nowej 
strategii przemysłowej a przewidywanym 
zaktualizowanym europejskim programem 
na rzecz umiejętności; przypomina, że 
godne warunki pracy i zatrudnienia, 
a także szkolenie w miejscu pracy i dalsze 
kształcenie są czynnikami o decydującym 
znaczeniu dla rozwiązania problemu 
niedoboru wykwalifikowanej siły 
roboczej;

Or. en

Poprawka 116
Kim Van Sparrentak

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że zdolność do 
rekrutowania i zatrzymywania 
wykwalifikowanej siły roboczej ma 
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjnego 
przemysłu UE; uważa, że kształcenie 
w przyszłościowych sektorach, 
umiejętności i kompetencje, zwłaszcza 
w odniesieniu do szkolenia zawodowego 
i umiejętności cyfrowych, mają zasadnicze 
znaczenie dla rozwiązania problemu 
obecnego niedoboru wykwalifikowanej 
siły roboczej; uważa, że uczenie się przez 
całe życie jest niezbędnym warunkiem 
zapewnienia skutecznego i odpowiednio 
wczesnego podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowywania pracowników oraz 

4. podkreśla, że zdolność do 
przyciągania, rekrutowania 
i zatrzymywania wykwalifikowanej siły 
roboczej ma zasadnicze znaczenie dla 
konkurencyjnego przemysłu UE; uważa, że 
aktywna polityka rynku pracy, kształcenie, 
uczenie się przez całe życie, szkolenie 
w przyszłościowych sektorach oraz 
zatrudnienie, dostępna i przystępna 
cenowo opieka nad dziećmi, umiejętności 
i kompetencje, zwłaszcza w odniesieniu do 
szkolenia zawodowego i umiejętności 
cyfrowych, mają zasadnicze znaczenie dla 
rozwiązania problemu obecnego 
i przyszłego niedoboru wykwalifikowanej 
siły roboczej oraz zaoferowania ludziom 
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powinno stanowić integralną część strategii 
przemysłowej UE; w związku z tym 
wzywa Komisję do zapewnienia 
komplementarności między celami nowej 
strategii przemysłowej a przewidywanym 
zaktualizowanym europejskim programem 
na rzecz umiejętności;

w przyszłości perspektyw i dochodów; 
uważa, że strategia długoterminowa 
i zwiększenie inwestycji w zasoby ludzkie 
i uczenie się przez całe życie są 
niezbędnym warunkiem zapewnienia 
skutecznego i odpowiednio wczesnego 
podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowywania pracowników 
i osób poszukujących pracy oraz powinno 
stanowić integralną część strategii 
przemysłowej UE; w związku z tym 
wzywa Komisję do zapewnienia 
komplementarności między celami nowej 
strategii przemysłowej, europejskimi 
celami klimatycznymi, Zielonym Nowym 
Ładem a przewidywanym 
zaktualizowanym europejskim programem 
na rzecz umiejętności;

Or. en

Poprawka 117
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że zdolność do 
rekrutowania i zatrzymywania 
wykwalifikowanej siły roboczej ma 
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjnego 
przemysłu UE; uważa, że kształcenie 
w przyszłościowych sektorach, 
umiejętności i kompetencje, zwłaszcza 
w odniesieniu do szkolenia zawodowego 
i umiejętności cyfrowych, mają zasadnicze 
znaczenie dla rozwiązania problemu 
obecnego niedoboru wykwalifikowanej 
siły roboczej; uważa, że uczenie się przez 
całe życie jest niezbędnym warunkiem 
zapewnienia skutecznego i odpowiednio 
wczesnego podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowywania pracowników oraz 
powinno stanowić integralną część 
strategii przemysłowej UE; w związku 

4. podkreśla, że zdolność do 
rekrutowania i zatrzymywania 
wykwalifikowanej siły roboczej dzięki 
połączeniu świata fizycznego i cyfrowego 
ma zasadnicze znaczenie dla 
konkurencyjnego przemysłu UE; 
podkreśla, że UE musi wspierać wymianę 
informacji, współpracę i tworzenie 
partnerstw między wszystkimi podmiotami 
gospodarki, ze szczególnym 
uwzględnieniem instytucji badawczych 
i edukacyjnych; uważa, że kształcenie 
w przyszłościowych sektorach, 
umiejętności i kompetencje, zwłaszcza 
w odniesieniu do szkolenia zawodowego 
i umiejętności cyfrowych, mają zasadnicze 
znaczenie dla rozwiązania problemu 
obecnego niedoboru wykwalifikowanej 
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z tym wzywa Komisję do zapewnienia 
komplementarności między celami nowej 
strategii przemysłowej a przewidywanym 
zaktualizowanym europejskim programem 
na rzecz umiejętności;

siły roboczej; uważa, że uczenie się przez 
całe życie i umiejętności cyfrowe są 
niezbędnym warunkiem zapewnienia 
skutecznego i odpowiednio wczesnego 
podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowywania pracowników oraz 
powinny stanowić integralną część strategii 
przemysłowej UE; w związku z tym 
wzywa Komisję do zapewnienia 
komplementarności między celami nowej 
strategii przemysłowej a przewidywanym 
zaktualizowanym europejskim programem 
na rzecz umiejętności;

Or. en

Poprawka 118
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że zdolność do 
rekrutowania i zatrzymywania 
wykwalifikowanej siły roboczej ma 
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjnego 
przemysłu UE; uważa, że kształcenie 
w przyszłościowych sektorach, 
umiejętności i kompetencje, zwłaszcza 
w odniesieniu do szkolenia zawodowego 
i umiejętności cyfrowych, mają zasadnicze 
znaczenie dla rozwiązania problemu 
obecnego niedoboru wykwalifikowanej 
siły roboczej; uważa, że uczenie się przez 
całe życie jest niezbędnym warunkiem 
zapewnienia skutecznego i odpowiednio 
wczesnego podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowywania pracowników oraz 
powinno stanowić integralną część strategii 
przemysłowej UE; w związku z tym 
wzywa Komisję do zapewnienia 
komplementarności między celami nowej 
strategii przemysłowej a przewidywanym 
zaktualizowanym europejskim programem 

4. podkreśla, że zdolność do 
rekrutowania i zatrzymywania 
wykwalifikowanej siły roboczej ma 
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjnego 
przemysłu UE; uważa, że kształcenie 
w przyszłościowych sektorach, 
umiejętności i kompetencje, zwłaszcza 
w odniesieniu do szkolenia zawodowego 
i umiejętności cyfrowych, mają zasadnicze 
znaczenie dla rozwiązania problemu 
obecnego niedoboru wykwalifikowanej 
siły roboczej; uważa, że uczenie się przez 
całe życie jest niezbędnym warunkiem 
zapewnienia skutecznego i odpowiednio 
wczesnego podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowywania pracowników oraz 
powinno stanowić integralną część strategii 
przemysłowej UE; w związku z tym 
wzywa Komisję do zapewnienia 
komplementarności między celami nowej 
strategii przemysłowej a przewidywanym 
zaktualizowanym europejskim programem 
na rzecz umiejętności przez skupienie się 
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na rzecz umiejętności; na konkretnych środkach 
i skoordynowanych strategiach na rzecz 
osób dorosłych, aby umożliwić im 
podniesienie umiejętności i kwalifikacji 
w celu dostosowania się do wymogów, 
zapotrzebowania i przemian na 
nowoczesnym rynku;

Or. en

Poprawka 119
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że zdolność do 
rekrutowania i zatrzymywania 
wykwalifikowanej siły roboczej ma 
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjnego 
przemysłu UE; uważa, że kształcenie 
w przyszłościowych sektorach, 
umiejętności i kompetencje, zwłaszcza 
w odniesieniu do szkolenia zawodowego 
i umiejętności cyfrowych, mają zasadnicze 
znaczenie dla rozwiązania problemu 
obecnego niedoboru wykwalifikowanej 
siły roboczej; uważa, że uczenie się przez 
całe życie jest niezbędnym warunkiem 
zapewnienia skutecznego i odpowiednio 
wczesnego podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowywania pracowników oraz 
powinno stanowić integralną część strategii 
przemysłowej UE; w związku z tym 
wzywa Komisję do zapewnienia 
komplementarności między celami nowej 
strategii przemysłowej a przewidywanym 
zaktualizowanym europejskim programem 
na rzecz umiejętności;

4. podkreśla, że zdolność do 
rekrutowania i zatrzymywania 
wykwalifikowanej siły roboczej ma 
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjnego 
przemysłu UE; uważa, że kształcenie 
w przyszłościowych sektorach, 
umiejętności i kompetencje, zwłaszcza 
w odniesieniu do szkolenia zawodowego 
i podwójnego systemu kształcenia oraz 
umiejętności cyfrowych, mają zasadnicze 
znaczenie dla rozwiązania problemu 
obecnego niedoboru wykwalifikowanej 
siły roboczej; uważa, że przemysł 
i przedsiębiorstwa w UE powinny 
odgrywać kluczową rolę w planowaniu 
i opracowywaniu programów kształcenia 
i szkolenia, aby ułatwić wchodzenie na 
rynek pracy; uważa, że uczenie się przez 
całe życie jest niezbędnym warunkiem 
zapewnienia skutecznego i odpowiednio 
wczesnego podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowywania pracowników oraz 
powinno stanowić integralną część strategii 
przemysłowej UE; w związku z tym 
wzywa Komisję do zapewnienia 
komplementarności między celami nowej 
strategii przemysłowej a przewidywanym 
zaktualizowanym europejskim programem 
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na rzecz umiejętności;

Or. en

Poprawka 120
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że zdolność do 
rekrutowania i zatrzymywania 
wykwalifikowanej siły roboczej ma 
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjnego 
przemysłu UE; uważa, że kształcenie 
w przyszłościowych sektorach, 
umiejętności i kompetencje, zwłaszcza 
w odniesieniu do szkolenia zawodowego 
i umiejętności cyfrowych, mają zasadnicze 
znaczenie dla rozwiązania problemu 
obecnego niedoboru wykwalifikowanej 
siły roboczej; uważa, że uczenie się przez 
całe życie jest niezbędnym warunkiem 
zapewnienia skutecznego i odpowiednio 
wczesnego podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowywania pracowników oraz 
powinno stanowić integralną część strategii 
przemysłowej UE; w związku z tym 
wzywa Komisję do zapewnienia 
komplementarności między celami nowej 
strategii przemysłowej a przewidywanym 
zaktualizowanym europejskim programem 
na rzecz umiejętności;

4. podkreśla, że zdolność do 
rekrutowania i zatrzymywania 
wykwalifikowanej siły roboczej ma 
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjnego 
przemysłu UE; uważa, że inwestycje 
w kształcenie w przyszłościowych 
sektorach, umiejętności i kompetencje, 
zwłaszcza w odniesieniu do szkolenia 
zawodowego i umiejętności cyfrowych, 
mają zasadnicze znaczenie dla rozwiązania 
problemu obecnego niedoboru 
wykwalifikowanej siły roboczej; uważa, że 
uczenie się przez całe życie jest 
niezbędnym warunkiem zapewnienia 
skutecznego i odpowiednio wczesnego 
podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowywania pracowników oraz 
powinno stanowić integralną część strategii 
przemysłowej UE; w związku z tym 
wzywa Komisję do zapewnienia 
komplementarności między celami nowej 
strategii przemysłowej a przewidywanym 
zaktualizowanym europejskim programem 
na rzecz umiejętności; podkreśla znaczenie 
dopasowania kompetencji do potrzeb 
rynku pracy; wzywa do poprawy 
w zakresie uznawania kwalifikacji;

Or. en

Poprawka 121
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że zdolność do 
rekrutowania i zatrzymywania 
wykwalifikowanej siły roboczej ma 
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjnego 
przemysłu UE; uważa, że kształcenie 
w przyszłościowych sektorach, 
umiejętności i kompetencje, zwłaszcza 
w odniesieniu do szkolenia zawodowego 
i umiejętności cyfrowych, mają zasadnicze 
znaczenie dla rozwiązania problemu 
obecnego niedoboru wykwalifikowanej 
siły roboczej; uważa, że uczenie się przez 
całe życie jest niezbędnym warunkiem 
zapewnienia skutecznego i odpowiednio 
wczesnego podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowywania pracowników oraz 
powinno stanowić integralną część strategii 
przemysłowej UE; w związku z tym 
wzywa Komisję do zapewnienia 
komplementarności między celami nowej 
strategii przemysłowej a przewidywanym 
zaktualizowanym europejskim programem 
na rzecz umiejętności;

4. podkreśla, że zdolność do 
rekrutowania i zatrzymywania 
wykwalifikowanej siły roboczej ma 
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjnego 
przemysłu UE; uważa, że kształcenie 
w przyszłościowych sektorach, 
umiejętności i kompetencje, zwłaszcza 
w odniesieniu do szkolenia zawodowego 
i umiejętności cyfrowych, mają zasadnicze 
znaczenie dla rozwiązania problemu 
obecnego niedoboru wykwalifikowanej 
siły roboczej; podkreśla znaczenie udziału 
pracowników w zarządzaniu i ich własnej 
przedsiębiorczości, również za 
pośrednictwem spółdzielni 
i przedsiębiorstw społecznych; uważa, że 
uczenie się przez całe życie jest 
niezbędnym warunkiem zapewnienia 
skutecznego i odpowiednio wczesnego 
podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowywania pracowników oraz 
powinno stanowić integralną część strategii 
przemysłowej UE; w związku z tym 
wzywa Komisję do zapewnienia 
komplementarności między celami nowej 
strategii przemysłowej a przewidywanym 
zaktualizowanym europejskim programem 
na rzecz umiejętności;

Or. en

Poprawka 122
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że zdolność do 
rekrutowania i zatrzymywania 
wykwalifikowanej siły roboczej ma 

4. podkreśla, że zdolność do 
rekrutowania i zatrzymywania 
wykwalifikowanej siły roboczej ma 
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zasadnicze znaczenie dla konkurencyjnego 
przemysłu UE; uważa, że kształcenie 
w przyszłościowych sektorach, 
umiejętności i kompetencje, zwłaszcza 
w odniesieniu do szkolenia zawodowego 
i umiejętności cyfrowych, mają zasadnicze 
znaczenie dla rozwiązania problemu 
obecnego niedoboru wykwalifikowanej 
siły roboczej; uważa, że uczenie się przez 
całe życie jest niezbędnym warunkiem 
zapewnienia skutecznego i odpowiednio 
wczesnego podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowywania pracowników oraz 
powinno stanowić integralną część strategii 
przemysłowej UE; w związku z tym 
wzywa Komisję do zapewnienia 
komplementarności między celami nowej 
strategii przemysłowej a przewidywanym 
zaktualizowanym europejskim programem 
na rzecz umiejętności;

zasadnicze znaczenie dla stabilnego 
i zrównoważonego przemysłu UE; uważa, 
że wyższe wynagrodzenia i lepsze warunki 
pracy mają zasadnicze znaczenie pod tym 
względem; uważa, że kształcenie 
w przyszłościowych sektorach, 
umiejętności i kompetencje, zwłaszcza 
w odniesieniu do szkolenia zawodowego 
i umiejętności cyfrowych, są również 
istotne dla rozwiązania problemu obecnego 
niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej; 
uważa, że uczenie się przez całe życie 
może pomóc w zapewnieniu skutecznego 
i odpowiednio wczesnego podnoszenia 
kwalifikacji i przekwalifikowywania 
pracowników oraz powinno stanowić 
integralną część strategii przemysłowej 
UE; w związku z tym wzywa Komisję do 
zapewnienia komplementarności między 
celami nowej strategii przemysłowej 
a przewidywanym zaktualizowanym 
europejskim programem na rzecz 
umiejętności;

Or. en

Poprawka 123
Loucas Fourlas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że zdolność do 
rekrutowania i zatrzymywania 
wykwalifikowanej siły roboczej ma 
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjnego 
przemysłu UE; uważa, że kształcenie 
w przyszłościowych sektorach, 
umiejętności i kompetencje, zwłaszcza 
w odniesieniu do szkolenia zawodowego 
i umiejętności cyfrowych, mają zasadnicze 
znaczenie dla rozwiązania problemu 
obecnego niedoboru wykwalifikowanej 
siły roboczej; uważa, że uczenie się przez 
całe życie jest niezbędnym warunkiem 

4. podkreśla, że zdolność do 
rekrutowania i zatrzymywania 
wykwalifikowanej siły roboczej ma 
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjnego 
przemysłu UE; uważa, że kształcenie 
w przyszłościowych sektorach, 
umiejętności i kompetencje, zwłaszcza 
w odniesieniu do szkolenia zawodowego 
i umiejętności cyfrowych, mają zasadnicze 
znaczenie dla rozwiązania problemu 
obecnego niedoboru wykwalifikowanej 
siły roboczej; uważa, że uczenie się przez 
całe życie jest niezbędnym warunkiem 
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zapewnienia skutecznego i odpowiednio 
wczesnego podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowywania pracowników oraz 
powinno stanowić integralną część strategii 
przemysłowej UE; w związku z tym 
wzywa Komisję do zapewnienia 
komplementarności między celami nowej 
strategii przemysłowej a przewidywanym 
zaktualizowanym europejskim programem 
na rzecz umiejętności;

zapewnienia skutecznego i odpowiednio 
wczesnego podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowywania pracowników oraz 
powinno stanowić integralną część strategii 
przemysłowej UE; w związku z tym 
wzywa Komisję do zapewnienia 
komplementarności między celami nowej 
strategii przemysłowej a przewidywanym 
zaktualizowanym europejskim programem 
na rzecz umiejętności; należy 
przeanalizować instrumenty, które 
zwiększają konwergencję rynków pracy;

Or. en

Poprawka 124
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że zdolność do 
rekrutowania i zatrzymywania 
wykwalifikowanej siły roboczej ma 
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjnego 
przemysłu UE; uważa, że kształcenie 
w przyszłościowych sektorach, 
umiejętności i kompetencje, zwłaszcza 
w odniesieniu do szkolenia zawodowego 
i umiejętności cyfrowych, mają zasadnicze 
znaczenie dla rozwiązania problemu 
obecnego niedoboru wykwalifikowanej 
siły roboczej; uważa, że uczenie się przez 
całe życie jest niezbędnym warunkiem 
zapewnienia skutecznego i odpowiednio 
wczesnego podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowywania pracowników oraz 
powinno stanowić integralną część strategii 
przemysłowej UE; w związku z tym 
wzywa Komisję do zapewnienia 
komplementarności między celami nowej 
strategii przemysłowej a przewidywanym 
zaktualizowanym europejskim programem 
na rzecz umiejętności;

4. podkreśla, że zdolność do 
rekrutowania i zatrzymywania 
wykwalifikowanej siły roboczej ma 
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjnego 
przemysłu UE; uważa, że kształcenie 
w przyszłościowych sektorach, 
umiejętności i kompetencje, zwłaszcza 
w odniesieniu do szkolenia zawodowego 
i umiejętności cyfrowych, mają zasadnicze 
znaczenie dla rozwiązania problemu 
obecnego niedoboru wykwalifikowanej 
siły roboczej; uważa, że 
zindywidualizowane uczenie się przez całe 
życie jest niezbędnym warunkiem 
zapewnienia skutecznego i odpowiednio 
wczesnego podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowywania pracowników oraz 
powinno stanowić integralną część strategii 
przemysłowej UE; w związku z tym 
wzywa Komisję do zapewnienia 
komplementarności między celami nowej 
strategii przemysłowej a przewidywanym 
zaktualizowanym europejskim programem 
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na rzecz umiejętności;

Or. en

Poprawka 125
Kim Van Sparrentak

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że wyjście z kryzysu 
związanego z COVID-19 musi 
przyspieszyć przejście na gospodarkę 
o obiegu zamkniętym neutralną dla 
klimatu i budowanie społeczeństwa, które 
oferują nowe możliwości tworzenia miejsc 
pracy i modernizowania europejskiego 
sektora przemysłowego przez tworzenie 
nowych rynków, w szczególności dzięki 
efektywności energetycznej, zwiększeniu 
wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii i promowaniu innowacyjnych 
modeli, takich jak upcykling, ponowne 
użycie i naprawa, przez ustanowienie 
prawa do naprawy, a jednocześnie 
przyczynianie się do poprawy dobrostanu 
ludzi oraz zmniejszenia zużycia energii 
i zasobów w Europie, a co za tym idzie – 
zmniejszenia kosztów;

Or. en

Poprawka 126
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uznaje, że niedobór 
wykwalifikowanej siły roboczej, hamujący 
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produkcję i wzrost, jest jednym 
z największych wyzwań, przed którymi 
obecnie stoją przedsiębiorstwa; uważa, że 
przedsiębiorstwa są kluczowymi 
podmiotami we wspieraniu rozwoju 
umiejętności i kompetencji; wzywa UE 
i państwa członkowskie do promowania 
i wspierania lepszej współpracy między 
instytucjami edukacyjnymi 
i przedsiębiorstwami w celu zapewnienia 
nowych umiejętności na potrzeby nowych 
zawodów i sektorów, które pojawią się po 
przejściu na zrównoważoną, cyfrową 
i ekologiczną gospodarkę;

Or. en

Poprawka 127
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że priorytetem nowej 
strategii przemysłowej dla Europy 
powinno być wspieranie europejskiego 
ducha przedsiębiorczości, kultury 
kształcenia i szkolenia przez całe życie 
oraz konkretnych środków na rzecz 
przekwalifikowania, mających na celu 
tworzenie silnej i odpornej siły roboczej; 
domaga się uwzględnienia w strategii 
przemysłowej UE różnych regionów UE 
i różnych rynków pracy państw 
członkowskich UE, aby zapewnić spójność 
na rynku wewnętrznym i równe warunki 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 128
Marc Angel
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Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do 
zaproponowania odpowiednich działań 
w odpowiedzi na dalsze zmiany sektorowe 
wymagające odpowiedniego programu 
przekwalifikowania pracowników, których 
miejsca pracy mają zostać zlikwidowane 
lub zastąpione przez roboty; podkreśla 
również, że w celu wzmocnienia 
jednolitego rynku konieczne jest 
uwzględnienie potencjalnych reakcji 
społecznych, a także opracowanie 
koncepcji i pomysłów, które mogą 
stanowić odpowiedź na te wyzwania, 
w tym ewentualnych aspektów 
podatkowych w odniesieniu do miejsc 
pracy zastąpionych przez roboty;

Or. en

Poprawka 129
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę szybszej 
integracji młodych praktykantów na 
rynku pracy dzięki wysokiej jakości 
płatnym stażom; wzywa państwa 
członkowskie do promowania kultury 
kształcenia i szkolenia zawodowego już od 
etapu szkolnictwa podstawowego, na 
którym docenia się zawody, a ścieżka 
kształcenia i szkolenia zawodowego staje 
się pożądanym i przewidywalnym 
kierunkiem;

Or. en
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Poprawka 130
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że dialog społeczny na 
wszystkich szczeblach i silni partnerzy 
społeczni mają zasadnicze znaczenie dla 
stawiania czoła wyzwaniom gospodarczym 
i przemysłowym wspólnie, w ramach 
współpracy między pracownikami 
i pracodawcami, w tym dla przewidywania 
zmian oraz określania wspólnych strategii 
dla przedsiębiorstw i pracowników na 
potrzeby modernizacji i skutecznego 
zarządzania zmianami;

Or. en

Poprawka 131
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca uwagę, że rozwój 
technologii sztucznej inteligencji stwarza 
poważne wyzwania etyczne dla przyszłości 
rynku pracy; zaleca Komisji 
uwzględnienie tego problemu w ocenach 
skutków aktów prawnych dotyczących SI;

Or. en

Poprawka 132
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla rolę dostępności działań 
z zakresu uczenia się w tworzeniu kultury 
uczenia się przez całe życie; wzywa 
Komisję Europejską do tworzenia 
i zachęcania do tworzenia liczniejszych 
możliwości dostępu do działań z zakresu 
uczenia się przez całe życie, takich jak: 
programy szkół wyższych adresowane do 
dorosłych i seniorów, publiczne ośrodki 
edukacyjne, bony na działania z zakresu 
uczenia się, publiczne masowe, otwarte 
kursy internetowe, większe fundusze dla 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
zajmujących się edukacją, fundusze 
i działania na rzecz transformacji 
zawodowej;

Or. en

Poprawka 133
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że wysoko 
wykwalifikowani i wyspecjalizowani 
pracownicy są ważnymi zasobami pod 
względem innowacji i konkurencyjności; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zwiększenia mobilności w ramach rynku 
wewnętrznego przez usunięcie wszystkich 
pozostałych przeszkód, zapewnienie 
możliwości przenoszenia i pełnego 
uznawania umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych oraz skutecznej ochrony 
praw w zakresie zabezpieczenia 
społecznego osób mobilnych w UE;

Or. en
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Poprawka 134
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję do ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi 
w zakresie projektowania, wdrażania 
i egzekwowania europejskich norm 
etycznych i bezpieczeństwa dla SI; 
zauważa, że UE ma potencjał, aby stać się 
globalnym liderem w promowaniu 
społecznie odpowiedzialnego podejścia do 
tej technologii i jej wykorzystania;

Or. en

Poprawka 135
Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zachęca do ustanowienia unijnej 
grupy ds. prognoz złożonej 
z przedstawicieli przemysłu, partnerów 
społecznych i innych właściwych 
zainteresowanych stron, której zadaniem 
byłoby identyfikowanie przyszłych 
niedoborów wykwalifikowanej siły 
roboczej i luk kompetencyjnych za 
pomocą sztucznej inteligencji i technologii 
dużych zbiorów danych;

Or. en

Poprawka 136
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
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Vedrenne

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF), 
zwłaszcza w dziedzinie kształcenia 
zawodowego, w zakresie wspierania 
mobilności i udzielania pomocy państwom 
partnerskim w transformacji i rozwoju 
kapitału ludzkiego przez reformę ich 
systemów kształcenia i szkolenia oraz 
rynku pracy; wzywa do ściślejszej 
współpracy między Cedefop, Eurofound, 
ESDZ i Komisją w zakresie wymiany 
spostrzeżeń, informacji i najlepszych 
praktyk;

Or. en

Poprawka 137
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. uważa, że potrzebne są pilne 
działania w celu zaspokojenia obecnego 
i przyszłego zapotrzebowania na 
wykwalifikowanych pracowników; wzywa 
UE i państwa członkowskie do ulepszania 
i dalszego rozwijania polityki mającej na 
celu przyciąganie naukowców, studentów 
osiągających dobre wyniki w nauce 
i wysoko wykwalifikowanych 
pracowników z państw trzecich;

Or. en
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Poprawka 138
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla, że nowa strategia 
przemysłowa powinna propagować równe 
szanse i spójność w UE;

Or. en

Poprawka 139
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. wzywa Komisję Europejską do 
zapewnienia lepszych prognoz w zakresie 
umiejętności, które są potrzebne 
w różnych sektorach i gałęziach 
przemysłu, w celu dostosowania się do 
zmian wymaganych przez nową zieloną 
gospodarkę, a w szczególności 
zapewnienia modeli dotyczących wpływu 
scenariuszy obniżenia emisyjności na 
zatrudnienie; zachęca Komisję 
Europejską do kontynuowania procesu 
konsultacji ze wszystkimi właściwymi 
zainteresowanymi stronami, w tym 
z organizatorami kształcenia i szkolenia 
zawodowego, szkołami wyższymi, 
publicznymi służbami zatrudnienia, 
przedsiębiorstwami, związkami 
zawodowymi oraz władzami lokalnymi 
i regionalnymi;

Or. en
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Poprawka 140
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. uważa, że w nowej strategii 
przemysłowej należy uwzględnić 
różnorodność MŚP pod względem 
wielkości, wieku lub sektora; ponadto 
przyznaje, że transformacja ekologiczna 
i cyfrowa mogą stanowić wyzwanie dla 
niektórych MŚP; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do zapewnienia 
większego wsparcia w zakresie inwestycji 
początkowych, których wymagają modele 
biznesowe o obiegu zamkniętym i bardziej 
ekologiczne, oraz do usunięcia wszelkich 
istniejących obciążeń administracyjnych 
napotykanych przez MŚP;

Or. en

Poprawka 141
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. wzywa do uwzględnienia 
w strategii potrzeb mniej rozwiniętych 
technologicznie regionów przemysłowych 
w dużym stopniu zależnych od stałych 
paliw kopalnych, takich jak zapewnienie 
szerokopasmowego dostępu do Internetu; 
podkreśla potrzebę uwzględnienia ryzyka 
utraty miejsc pracy wskutek transformacji 
przemysłowej;

Or. en
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Poprawka 142
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. podkreśla, że obywatele UE 
i przedsiębiorstwa w całej UE powinni 
mieć równe szanse na czerpanie korzyści 
z transformacji przemysłowej; wzywa UE 
i państwa członkowskie do zapewnienia, 
aby przejście na bardziej innowacyjne 
i zrównoważone gałęzie przemysłu oparte 
na technologiach cyfrowych zwiększało 
wzrost gospodarczy i dobrobyt oraz aby 
nie prowadziło do wykluczenia ani 
polaryzacji społecznej i geograficznej;

Or. en

Poprawka 143
Miriam Lexmann

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że najnowsza pandemia 
uwypukliła znaczenie rozwiązań 
cyfrowych, zwłaszcza telepracy, oraz 
potrzebę przygotowania wytycznych 
i regulacji na szczeblu europejskim; uważa, 
że telepraca oferuje takie możliwości jak 
większa równowaga między życiem 
zawodowym a prywatnym, mniejsze 
emisje CO2 związane z codziennymi 
dojazdami oraz większe możliwości 
zatrudnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami; wzywa Komisję, 
by zaproponowała ramy prawne w celu 
uregulowania warunków telepracy w całej 
UE;

5. uważa, że najnowsza pandemia 
uwypukliła znaczenie rozwiązań 
cyfrowych, zwłaszcza telepracy, oraz 
potrzebę przygotowania wytycznych 
i regulacji na szczeblu europejskim; uważa, 
że telepraca oferuje takie możliwości, jak: 
większa równowaga między życiem 
zawodowym a prywatnym, mniejsze 
emisje CO2 związane z codziennymi 
dojazdami oraz większe możliwości 
zatrudnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami, rodziców 
z małymi dziećmi lub nieformalnych 
opiekunów zajmujących się 
niesamodzielnymi członkami rodziny; 
wzywa Komisję, by zaproponowała ramy 
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prawne w celu uregulowania warunków 
telepracy w całej UE; podkreśla jednak, że 
sytuacji rodziców z małymi dziećmi lub 
nieformalnych opiekunów, a zwłaszcza 
równowadze między ich życiem 
zawodowym a prywatnym, należy 
poświęcić większą uwagę w tych ramach – 
w szczególności jeśli telepraca zostanie 
wprowadzona podczas przyszłego kryzysu 
– ponieważ w czasie kryzysu związanego 
z COVID-19, kiedy większość szkół 
i placówek opieki dziennej została 
zamknięta, a rodzice i opiekunowie 
musieli łączyć swoje obowiązki związane 
z opieką z telepracą, okazało się, że 
kwestia ta stwarza problemy;

Or. en

Poprawka 144
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że najnowsza pandemia 
uwypukliła znaczenie rozwiązań 
cyfrowych, zwłaszcza telepracy, oraz 
potrzebę przygotowania wytycznych 
i regulacji na szczeblu europejskim; 
uważa, że telepraca oferuje takie 
możliwości jak większa równowaga 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
mniejsze emisje CO2 związane 
z codziennymi dojazdami oraz większe 
możliwości zatrudnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami; wzywa Komisję, 
by zaproponowała ramy prawne w celu 
uregulowania warunków telepracy w całej 
UE;

5. przypomina, że najnowsza 
pandemia uwypukliła znaczenie rozwiązań 
cyfrowych, zwłaszcza telepracy, oraz 
potrzebę ustanowienia na szczeblu 
europejskim wspólnych przepisów 
mających na celu ochronę zdrowia 
i bezpieczeństwa pracowników; zauważa, 
że telepraca oferuje takie możliwości, jak: 
większa równowaga między życiem 
zawodowym a prywatnym, mniejsze 
emisje CO2 związane z codziennymi 
dojazdami oraz większe możliwości 
zatrudnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami, a jednocześnie 
istnieją zagrożenia związane 
z dobrostanem psychicznym pracowników 
oraz ogólne problemy związane 
z przepaścią społeczną, zawodową 
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i cyfrową, która stanowi szczególny 
problem; wzywa Komisję, by 
zaproponowała dyrektywę w sprawie 
godnych warunków pracy i zatrudnienia 
w gospodarce cyfrowej;

Or. en

Poprawka 145
Marc Botenga, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że najnowsza pandemia 
uwypukliła znaczenie rozwiązań 
cyfrowych, zwłaszcza telepracy, oraz 
potrzebę przygotowania wytycznych 
i regulacji na szczeblu europejskim; uważa, 
że telepraca oferuje takie możliwości jak 
większa równowaga między życiem 
zawodowym a prywatnym, mniejsze 
emisje CO2 związane z codziennymi 
dojazdami oraz większe możliwości 
zatrudnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami; wzywa Komisję, 
by zaproponowała ramy prawne w celu 
uregulowania warunków telepracy w całej 
UE;

5. uważa, że najnowsza pandemia 
uwypukliła znaczenie rozwiązań 
cyfrowych, zwłaszcza telepracy, oraz 
potrzebę przygotowania wytycznych 
i regulacji na szczeblu europejskim; uważa, 
że telepraca stwarza zarówno zagrożenia, 
jak i możliwości pod względem równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
mniejszych emisji CO2 związanych 
z codziennymi dojazdami oraz większe 
możliwości zatrudnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami; wzywa Komisję, 
by zaproponowała ramy prawne w celu 
uregulowania warunków telepracy w całej 
UE, które to ramy zapewniałyby obronę 
najwyższych standardów zatrudnienia 
oraz uniknięcie jakiegokolwiek osłabienia 
rokowań zbiorowych i zaangażowania 
partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 146
Kim Van Sparrentak

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że najnowsza pandemia 
uwypukliła znaczenie rozwiązań 
cyfrowych, zwłaszcza telepracy, oraz 
potrzebę przygotowania wytycznych 
i regulacji na szczeblu europejskim; uważa, 
że telepraca oferuje takie możliwości jak 
większa równowaga między życiem 
zawodowym a prywatnym, mniejsze 
emisje CO2 związane z codziennymi 
dojazdami oraz większe możliwości 
zatrudnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami; wzywa Komisję, 
by zaproponowała ramy prawne w celu 
uregulowania warunków telepracy w całej 
UE;

5. uważa, że najnowsza pandemia 
dodatkowo uwypukliła znaczenie 
znalezienia rozwiązań ekologicznych 
i cyfrowych, zwłaszcza takich jak 
telepraca, oraz potrzebę przygotowania 
wytycznych i regulacji na szczeblu 
europejskim; uważa, że telepraca oferuje 
takie możliwości jak większa równowaga 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
mniejsze emisje CO2 związane 
z codziennymi dojazdami oraz większe 
możliwości zatrudnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami, a także dla osób 
młodych i mieszkańców regionów 
oddalonych; wzywa Komisję, by 
zaproponowała ramy prawne w celu 
uregulowania warunków telepracy w całej 
UE;

Or. en

Poprawka 147
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że najnowsza pandemia 
uwypukliła znaczenie rozwiązań 
cyfrowych, zwłaszcza telepracy, oraz 
potrzebę przygotowania wytycznych 
i regulacji na szczeblu europejskim; 
uważa, że telepraca oferuje takie 
możliwości jak większa równowaga 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
mniejsze emisje CO2 związane 
z codziennymi dojazdami oraz większe 
możliwości zatrudnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami; wzywa Komisję, 
by zaproponowała ramy prawne w celu 
uregulowania warunków telepracy w całej 

5. uważa, że najnowsza pandemia 
uwypukliła znaczenie rozwiązań 
cyfrowych, zwłaszcza telepracy, oraz 
potrzebę przygotowania wytycznych na 
szczeblu europejskim; uważa, że telepraca 
oferuje takie możliwości jak większa 
równowaga między życiem zawodowym 
a prywatnym, mniejsze emisje CO2 
związane z codziennymi dojazdami oraz 
większe możliwości zatrudnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami;
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UE;

Or. en

Poprawka 148
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że najnowsza pandemia 
uwypukliła znaczenie rozwiązań 
cyfrowych, zwłaszcza telepracy, oraz 
potrzebę przygotowania wytycznych 
i regulacji na szczeblu europejskim; 
uważa, że telepraca oferuje takie 
możliwości jak większa równowaga 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
mniejsze emisje CO2 związane 
z codziennymi dojazdami oraz większe 
możliwości zatrudnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami; wzywa Komisję, 
by zaproponowała ramy prawne w celu 
uregulowania warunków telepracy w całej 
UE;

5. uważa, że najnowsza pandemia 
uwypukliła znaczenie rozwiązań 
cyfrowych, zwłaszcza telepracy, oraz 
potrzebę przygotowania wytycznych na 
szczeblu europejskim; uważa, że telepraca 
oferuje takie możliwości jak większa 
równowaga między życiem zawodowym 
a prywatnym, mniejsze emisje CO2 
związane z codziennymi dojazdami oraz 
większe możliwości zatrudnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami;

Or. en

Poprawka 149
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że najnowsza pandemia 
uwypukliła znaczenie rozwiązań 
cyfrowych, zwłaszcza telepracy, oraz 
potrzebę przygotowania wytycznych 
i regulacji na szczeblu europejskim; uważa, 
że telepraca oferuje takie możliwości jak 

5. uważa, że najnowsza pandemia 
uwypukliła znaczenie rozwiązań 
cyfrowych, zwłaszcza telepracy, oraz 
potrzebę przygotowania wytycznych 
i regulacji na szczeblu europejskim; uważa, 
że telepraca oferuje takie możliwości jak 
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większa równowaga między życiem 
zawodowym a prywatnym, mniejsze 
emisje CO2 związane z codziennymi 
dojazdami oraz większe możliwości 
zatrudnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami; wzywa Komisję, 
by zaproponowała ramy prawne w celu 
uregulowania warunków telepracy w całej 
UE;

większa równowaga między życiem 
zawodowym a prywatnym, mniejsze 
emisje CO2 związane z codziennymi 
dojazdami oraz większe możliwości 
zatrudnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami;

Or. en

Poprawka 150
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że najnowsza pandemia 
uwypukliła znaczenie rozwiązań 
cyfrowych, zwłaszcza telepracy, oraz 
potrzebę przygotowania wytycznych 
i regulacji na szczeblu europejskim; uważa, 
że telepraca oferuje takie możliwości jak 
większa równowaga między życiem 
zawodowym a prywatnym, mniejsze 
emisje CO2 związane z codziennymi 
dojazdami oraz większe możliwości 
zatrudnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami; wzywa 
Komisję, by zaproponowała ramy prawne 
w celu uregulowania warunków telepracy 
w całej UE;

5. uważa, że najnowsza pandemia 
uwypukliła znaczenie rozwiązań 
cyfrowych, zwłaszcza telepracy, oraz 
potrzebę przygotowania wytycznych 
i regulacji na szczeblu europejskim; uważa, 
że telepraca oferuje takie możliwości, jak 
większa równowaga między życiem 
zawodowym a prywatnym, mniejsze 
emisje CO2 związane z codziennymi 
dojazdami oraz większe możliwości 
zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych; 
wzywa Komisję, by zaproponowała ramy 
prawne w celu uregulowania warunków 
telepracy w całej UE;

Or. en

Poprawka 151
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 5 – akapit 1 (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

podkreśla, że inwestycje w bezpieczeństwo 
i higienę pracy pomagają zapobiegać 
związanym z pracą chorobom, wypadkom 
i szkodliwemu napięciu fizycznemu 
i psychospołecznemu oraz mają wymierny 
pozytywny wpływ na gospodarkę, gdyż 
przyczyniają się do większej wydajności 
i zrównoważonej kariery zawodowej; 
przypomina, że według Komisji 
Europejskiej jedno euro wydane na 
bezpieczeństwo i higienę pracy przynosi 
zwrot w wysokości co najmniej dwóch 
euro; podkreśla, że bezpieczeństwo 
i higiena pracy powinny być traktowane 
priorytetowo również w nowej strategii 
przemysłowej dla Europy;

Or. en

Poprawka 152
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję Europejską do 
zaproponowania ambitnej aktualizacji 
europejskiego Planu działania 
w dziedzinie edukacji cyfrowej, która to 
aktualizacja by demokratyzowała 
nauczanie na odległość, obejmowała 
uczenie się przez całe życie i kształcenie 
pozaformalne, zapewniała lepsze 
finansowanie w celu traktowania 
umiejętności cyfrowych w sposób 
bezwzględnie priorytetowy oraz 
zacieśniała współpracę między państwami 
członkowskimi; wzywa Komisję 
Europejską do zbadania poważnej roli 
i potencjału telepracy i nauczania na 
odległość w sektorze publicznym 
i prywatnym w sposób niepomijający 
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nikogo;

Or. en

Poprawka 153
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że polityka klimatyczna 
powinna być prowadzona w sposób 
wspierający nowe technologie, inwestycje 
i innowacje, a tym samym tworzenie 
miejsc pracy; podkreśla, że chociaż 
transformacja ekologiczna ma potencjał 
w zakresie tworzenia nowych zielonych 
miejsc pracy, wszelkim planom obniżenia 
emisyjności przemysłu europejskiego musi 
towarzyszyć zgodny z zasadami WTO 
mechanizm dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2, 
który będzie uzupełnieniem istniejących 
środków w zakresie ucieczki emisji gazów 
cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 154
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia skutecznych prewencyjnych 
ram restrukturyzacji i ram drugiej szansy, 
aby umożliwić uczciwym dłużnikom 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
finansowej odzyskanie rentowności, 
uniknięcie niewypłacalności i aby nie 
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zniechęcać ich do wypróbowywania 
nowych pomysłów;

Or. en

Poprawka 155
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że równowaga płci oraz 
zapewnienie równości mężczyzn i kobiet 
muszą być podstawowymi zasadami 
strategii przemysłowej UE; wzywa 
Komisję, by w strategii dotyczącej polityki 
przemysłowej uwzględniła perspektywę 
płci, w szczególności w działaniach 
dotyczących transformacji cyfrowej 
i ekologicznej, a także by zachęcała 
kobiety do udziału w przedsiębiorczości 
cyfrowej, kształceniu i zatrudnieniu 
w dziedzinach STEM i ICT, aby uniknąć 
luki w zatrudnieniu między kobietami 
a mężczyznami w przemyśle i branży 
cyfrowej;

6. podkreśla, że równość mężczyzn 
i kobiet musi być podstawową zasadą 
strategii przemysłowej UE; wzywa 
Komisję, by zachęcała kobiety do udziału 
w przedsiębiorczości cyfrowej oraz 
kształceniu i zatrudnieniu w dziedzinach 
STEM i ICT;

Or. en

Poprawka 156
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że równowaga płci oraz 
zapewnienie równości mężczyzn i kobiet 
muszą być podstawowymi zasadami 
strategii przemysłowej UE; wzywa 

6. podkreśla, że równowaga płci oraz 
zapewnienie równości mężczyzn i kobiet 
muszą być podstawowymi zasadami 
strategii przemysłowej UE; wzywa 
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Komisję, by w strategii dotyczącej polityki 
przemysłowej uwzględniła perspektywę 
płci, w szczególności w działaniach 
dotyczących transformacji cyfrowej 
i ekologicznej, a także by zachęcała 
kobiety do udziału w przedsiębiorczości 
cyfrowej, kształceniu i zatrudnieniu 
w dziedzinach STEM i ICT, aby uniknąć 
luki w zatrudnieniu między kobietami 
a mężczyznami w przemyśle i branży 
cyfrowej;

Komisję, by w strategii dotyczącej polityki 
przemysłowej uwzględniła perspektywę 
płci, w szczególności w działaniach 
dotyczących transformacji cyfrowej 
i ekologicznej, a także by zachęcała 
kobiety do udziału w przedsiębiorczości 
cyfrowej, kształceniu i zatrudnieniu 
w dziedzinach STEM i ICT, aby 
zniwelować lukę w zatrudnieniu między 
kobietami a mężczyznami w przemyśle 
i branży cyfrowej; wzywa państwa 
członkowskie do ostatecznego 
odblokowania proponowanej już w 2012 r. 
dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach 
w celu zwiększenia odsetka kobiet na 
stanowiskach kierowniczych;

Or. en

Poprawka 157
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że równowaga płci oraz 
zapewnienie równości mężczyzn i kobiet 
muszą być podstawowymi zasadami 
strategii przemysłowej UE; wzywa 
Komisję, by w strategii dotyczącej polityki 
przemysłowej uwzględniła perspektywę 
płci, w szczególności w działaniach 
dotyczących transformacji cyfrowej 
i ekologicznej, a także by zachęcała 
kobiety do udziału w przedsiębiorczości 
cyfrowej, kształceniu i zatrudnieniu 
w dziedzinach STEM i ICT, aby uniknąć 
luki w zatrudnieniu między kobietami 
a mężczyznami w przemyśle i branży 
cyfrowej;

6. podkreśla, że równowaga płci oraz 
zapewnienie równości mężczyzn i kobiet 
muszą być podstawowymi zasadami nowej 
strategii przemysłowej; wzywa państwa 
członkowskie, by zachęcały kobiety do 
udziału w przedsiębiorczości cyfrowej, 
kształceniu i zatrudnieniu w dziedzinach 
STEM i ICT, aby uniknąć luki 
w zatrudnieniu między kobietami 
a mężczyznami w przemyśle i branży 
cyfrowej;

Or. en
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Poprawka 158
Kim Van Sparrentak

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że równowaga płci oraz 
zapewnienie równości mężczyzn i kobiet 
muszą być podstawowymi zasadami 
strategii przemysłowej UE; wzywa 
Komisję, by w strategii dotyczącej polityki 
przemysłowej uwzględniła perspektywę 
płci, w szczególności w działaniach 
dotyczących transformacji cyfrowej 
i ekologicznej, a także by zachęcała 
kobiety do udziału w przedsiębiorczości 
cyfrowej, kształceniu i zatrudnieniu 
w dziedzinach STEM i ICT, aby uniknąć 
luki w zatrudnieniu między kobietami 
a mężczyznami w przemyśle i branży 
cyfrowej;

6. podkreśla, że równowaga płci, 
poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy 
oraz zapewnienie równości mężczyzn 
i kobiet muszą być podstawowymi 
zasadami strategii przemysłowej UE; 
wzywa Komisję, by w strategii dotyczącej 
polityki przemysłowej uwzględniła 
perspektywę płci, w szczególności 
w działaniach dotyczących transformacji 
cyfrowej i ekologicznej, a także by 
wspierała udział kobiet 
w przedsiębiorczości cyfrowej, kształceniu 
i zatrudnieniu w dziedzinach STEM i ICT, 
aby uniknąć luki w zatrudnieniu między 
kobietami a mężczyznami w przemyśle 
i branży cyfrowej;

Or. en

Poprawka 159
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że równowaga płci oraz 
zapewnienie równości mężczyzn i kobiet 
muszą być podstawowymi zasadami 
strategii przemysłowej UE; wzywa 
Komisję, by w strategii dotyczącej polityki 
przemysłowej uwzględniła perspektywę 
płci, w szczególności w działaniach 
dotyczących transformacji cyfrowej 
i ekologicznej, a także by zachęcała 
kobiety do udziału w przedsiębiorczości 
cyfrowej, kształceniu i zatrudnieniu 
w dziedzinach STEM i ICT, aby uniknąć 

6. podkreśla znaczenie uwzględnienia 
równowagi płci oraz równości mężczyzn 
i kobiet przy formułowaniu strategii 
przemysłowej UE; wzywa Komisję, by 
w strategii dotyczącej polityki 
przemysłowej uwzględniła perspektywę 
płci, w szczególności w działaniach 
dotyczących transformacji cyfrowej 
i ekologicznej, a także by zachęcała 
kobiety do udziału w przedsiębiorczości 
cyfrowej, kształceniu i zatrudnieniu 
w dziedzinach STEM i ICT, aby uniknąć 
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luki w zatrudnieniu między kobietami 
a mężczyznami w przemyśle i branży 
cyfrowej;

luki w zatrudnieniu między kobietami 
a mężczyznami w przemyśle i branży 
cyfrowej;

Or. en

Poprawka 160
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że równowaga płci oraz 
zapewnienie równości mężczyzn i kobiet 
muszą być podstawowymi zasadami 
strategii przemysłowej UE; wzywa 
Komisję, by w strategii dotyczącej polityki 
przemysłowej uwzględniła perspektywę 
płci, w szczególności w działaniach 
dotyczących transformacji cyfrowej 
i ekologicznej, a także by zachęcała 
kobiety do udziału w przedsiębiorczości 
cyfrowej, kształceniu i zatrudnieniu 
w dziedzinach STEM i ICT, aby uniknąć 
luki w zatrudnieniu między kobietami 
a mężczyznami w przemyśle i branży 
cyfrowej;

6. podkreśla, że równowaga płci oraz 
zapewnienie równości mężczyzn i kobiet 
muszą być podstawowymi zasadami 
strategii przemysłowej UE; wzywa 
Komisję, by uwzględniła transformację 
cyfrową i ekologiczną, a także by 
zachęcała kobiety do udziału 
w przedsiębiorczości cyfrowej, kształceniu 
i zatrudnieniu w dziedzinach STEM i ICT, 
aby uniknąć luki w zatrudnieniu między 
kobietami a mężczyznami w przemyśle 
i branży cyfrowej, biorąc pod uwagę fakt, 
że więcej kobiet niż mężczyzn uzyskało co 
najmniej wykształcenie średnie II stopnia;

Or. en

Poprawka 161
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że równowaga płci oraz 
zapewnienie równości mężczyzn i kobiet 
muszą być podstawowymi zasadami 
strategii przemysłowej UE; wzywa 
Komisję, by w strategii dotyczącej polityki 

6. podkreśla, że równowaga płci oraz 
zapewnienie równości mężczyzn i kobiet 
muszą być podstawowymi zasadami 
strategii przemysłowej UE; wzywa 
Komisję, by w strategii dotyczącej polityki 



AM\1207099PL.docx 89/96 PE653.758v01-00

PL

przemysłowej uwzględniła perspektywę 
płci, w szczególności w działaniach 
dotyczących transformacji cyfrowej 
i ekologicznej, a także by zachęcała 
kobiety do udziału w przedsiębiorczości 
cyfrowej, kształceniu i zatrudnieniu 
w dziedzinach STEM i ICT, aby uniknąć 
luki w zatrudnieniu między kobietami 
a mężczyznami w przemyśle i branży 
cyfrowej;

przemysłowej uwzględniła perspektywę 
płci, w szczególności w działaniach 
dotyczących transformacji cyfrowej 
i ekologicznej, a także by zachęcała 
kobiety do udziału w gospodarce cyfrowej, 
kształceniu i zatrudnieniu w dziedzinach 
STEM i ICT, aby zlikwidować wszelkie 
luki w zatrudnieniu między kobietami 
a mężczyznami w przemyśle i branży 
cyfrowej;

Or. en

Poprawka 162
Lukas Mandl

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że równowaga płci oraz 
zapewnienie równości mężczyzn i kobiet 
muszą być podstawowymi zasadami 
strategii przemysłowej UE; wzywa 
Komisję, by w strategii dotyczącej polityki 
przemysłowej uwzględniła perspektywę 
płci, w szczególności w działaniach 
dotyczących transformacji cyfrowej 
i ekologicznej, a także by zachęcała 
kobiety do udziału w przedsiębiorczości 
cyfrowej, kształceniu i zatrudnieniu 
w dziedzinach STEM i ICT, aby uniknąć 
luki w zatrudnieniu między kobietami 
a mężczyznami w przemyśle i branży 
cyfrowej;

6. podkreśla, że równowaga płci oraz 
zapewnienie równości mężczyzn i kobiet 
muszą być podstawowymi zasadami 
strategii przemysłowej UE; wzywa 
Komisję, by w strategii dotyczącej polityki 
przemysłowej uwzględniła perspektywę 
płci, w szczególności w działaniach 
dotyczących transformacji cyfrowej 
i ekologicznej, przez zachęcanie kobiet do 
udziału w przedsiębiorczości cyfrowej, 
kształceniu i zatrudnieniu w dziedzinach 
STEM i ICT, aby uniknąć luki 
w zatrudnieniu między kobietami 
a mężczyznami w przemyśle i branży 
cyfrowej;

Or. en

Poprawka 163
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że równowaga płci oraz 
zapewnienie równości mężczyzn i kobiet 
muszą być podstawowymi zasadami 
strategii przemysłowej UE; wzywa 
Komisję, by w strategii dotyczącej polityki 
przemysłowej uwzględniła perspektywę 
płci, w szczególności w działaniach 
dotyczących transformacji cyfrowej 
i ekologicznej, a także by zachęcała 
kobiety do udziału w przedsiębiorczości 
cyfrowej, kształceniu i zatrudnieniu 
w dziedzinach STEM i ICT, aby uniknąć 
luki w zatrudnieniu między kobietami 
a mężczyznami w przemyśle i branży 
cyfrowej;

6. podkreśla, że równowaga płci oraz 
zapewnienie równości mężczyzn i kobiet 
stanowią jedną z zasad UE; wzywa 
Komisję, by w strategii dotyczącej polityki 
przemysłowej uwzględniła perspektywę 
płci, w szczególności w działaniach 
dotyczących transformacji cyfrowej 
i ekologicznej, a także by zachęcała 
kobiety do udziału w przedsiębiorczości 
cyfrowej, kształceniu i zatrudnieniu 
w dziedzinach STEM i ICT, aby uniknąć 
luki w zatrudnieniu między kobietami 
a mężczyznami w przemyśle i branży 
cyfrowej;

Or. en

Poprawka 164
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei

Projekt opinii
Ustęp 6 – akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

wzywa Unię, państwa członkowskie 
i partnerów społecznych do 
wyeliminowania wszelkiej dyskryminacji 
płacowej ze względu na wiek lub płeć 
w sektorze przemysłowym oraz do 
zapewnienia zgodnie z prawem krajowym 
i praktyką krajową, aby wszyscy 
pracownicy mieli prawo do 
odpowiedniego i sprawiedliwego 
wynagrodzenia zagwarantowane 
w ramach układów zbiorowych albo 
poprzez ustanowienie godziwego 
ustawowego wynagrodzenia minimalnego, 
z uwzględnieniem pozytywnego wpływu 
takiego wynagrodzenia na 
konkurencyjność, tworzenie miejsc pracy 
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i przeciwdziałanie ubóstwu pracujących;

Or. en

Poprawka 165
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do dopilnowania, 
by w strategii na okres po roku 2020 
uwzględniono i promowano włączanie 
osób z niepełnosprawnościami w branżach 
i miejscach pracy związanych 
z przemysłem w drodze przeciwdziałania 
dyskryminacji i zapewniania dostępności 
dzięki usuwaniu barier fizycznych, 
cyfrowych i społecznych.

7. wzywa Komisję do dopilnowania, 
by w strategii na okres po roku 2020 
uwzględniono i promowano włączanie 
osób z niepełnosprawnościami w branżach 
i miejscach pracy związanych 
z przemysłem w drodze przeciwdziałania 
dyskryminacji i zapewniania dostępności 
dzięki usuwaniu barier fizycznych, 
cyfrowych i społecznych oraz 
wykorzystywaniu cyfrowych technologii 
wspomagających.

Or. en

Poprawka 166
Kim Van Sparrentak

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do dopilnowania, 
by w strategii na okres po roku 2020 
uwzględniono i promowano włączanie 
osób z niepełnosprawnościami w branżach 
i miejscach pracy związanych 
z przemysłem w drodze przeciwdziałania 
dyskryminacji i zapewniania dostępności 
dzięki usuwaniu barier fizycznych, 
cyfrowych i społecznych.

7. wzywa Komisję do dopilnowania, 
by w strategii na okres po roku 2020 
uwzględniono i promowano włączanie 
osób z niepełnosprawnościami w branżach, 
miejscach pracy związanych z przemysłem 
i całym społeczeństwie w drodze 
przeciwdziałania dyskryminacji 
i zapewniania dostępności dzięki usuwaniu 
barier fizycznych, cyfrowych 
i społecznych.
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Or. en

Poprawka 167
José Manuel Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do dopilnowania, 
by w strategii na okres po roku 2020 
uwzględniono i promowano włączanie 
osób z niepełnosprawnościami w branżach 
i miejscach pracy związanych 
z przemysłem w drodze przeciwdziałania 
dyskryminacji i zapewniania dostępności 
dzięki usuwaniu barier fizycznych, 
cyfrowych i społecznych.

7. wzywa Komisję do dopilnowania, 
by w strategii na okres po roku 2020 
uwzględniono i promowano włączanie 
osób z niepełnosprawnościami w branżach 
i miejscach pracy związanych 
z przemysłem w drodze przeciwdziałania 
dyskryminacji, promowania solidarności 
i zapewniania dostępności dzięki usuwaniu 
barier fizycznych, cyfrowych 
i społecznych.

Or. en

Poprawka 168
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella 
Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do dopilnowania, 
by w strategii na okres po roku 2020 
uwzględniono i promowano włączanie 
osób z niepełnosprawnościami w branżach 
i miejscach pracy związanych 
z przemysłem w drodze przeciwdziałania 
dyskryminacji i zapewniania dostępności 
dzięki usuwaniu barier fizycznych, 
cyfrowych i społecznych.

7. wzywa Komisję do dopilnowania, 
by w strategii, która zastąpi strategię 
„Europa 2020”, uwzględniono 
i promowano włączanie osób 
z niepełnosprawnościami w branżach 
i miejscach pracy związanych 
z przemysłem w drodze przeciwdziałania 
dyskryminacji i zapewniania dostępności 
dzięki usuwaniu barier fizycznych, 
cyfrowych i społecznych.

Or. en
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Poprawka 169
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do dopilnowania, 
by w strategii na okres po roku 2020 
uwzględniono i promowano włączanie 
osób z niepełnosprawnościami w branżach 
i miejscach pracy związanych 
z przemysłem w drodze przeciwdziałania 
dyskryminacji i zapewniania dostępności 
dzięki usuwaniu barier fizycznych, 
cyfrowych i społecznych.

7. wzywa Komisję do dopilnowania, 
by w strategii na okres po roku 2020 
uwzględniono i promowano włączanie 
osób niepełnosprawnych w branżach 
i miejscach pracy związanych 
z przemysłem w drodze przeciwdziałania 
dyskryminacji i zapewniania dostępności 
dzięki usuwaniu barier fizycznych, 
cyfrowych, edukacyjnych i społecznych.

Or. en

Poprawka 170
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, 
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn 
Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Projekt opinii
Ustęp 7 – akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla, że Unia i państwa 
członkowskie muszą działać wspólnie, aby 
wspierać pozycję przemysłu europejskiego 
na świecie, tworząc rozległą 
konkurencyjną bazę przemysłową zgodnie 
z celem osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2050 r.; podkreśla, że 
tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, 
ochrona socjalna, dobrze funkcjonujące 
usługi publiczne i praworządność 
odgrywają w tym kontekście ważną rolę 
pod względem prężnej działalności 
przemysłowej.

Or. en
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Poprawka 171
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla odpowiedzialność władz 
lokalnych w zakresie ochrony socjalnej 
i przypomina o utracie przez nie znacznej 
części dochodów w okresie przejściowym; 
wzywa państwa członkowskie do wsparcia 
rozszerzonego pakietu środków w zakresie 
ochrony socjalnej, obejmującego 
minimalny dochód gwarantowany, zasiłek 
dla bezrobotnych, zasiłek rodzinny, 
dodatek grzewczy, dodatek socjalny dla 
emerytów, stypendia dla studentów, 
płatności za staże oraz pomoc dla osób 
z niepełnosprawnościami; wzywa Komisję 
Europejską do zapewnienia 
wystarczających środków finansowych 
i skutecznego mechanizmu za 
pośrednictwem EFS+, FST i innych 
funduszy.

Or. en

Poprawka 172
Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando 
Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Unię i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
w kontekście europejskiej polityki 
przemysłowej, aby wsparcie finansowe 
i dotacje były udzielane wyłącznie 
przedsiębiorstwom przestrzegającym 
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mających zastosowanie układów 
zbiorowych; podkreśla ponadto, że pomoc 
nadzwyczajna w związku z sytuacją 
kryzysową taką jak pandemia COVID-19 
powinna być udzielana wyłącznie 
przedsiębiorstwom, które powstrzymują 
się od skupu akcji własnych, wypłacania 
dywidend akcjonariuszom i przyznawania 
premii członkom kadry zarządzającej 
i które nie są zarejestrowane w rajach 
podatkowych.

Or. en

Poprawka 173
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
silnego elementu społecznego w strategii 
przemysłowej UE oraz potrzebę 
sprawiedliwej cyfryzacji przemysłu; nowa 
strategia przemysłowa powinna 
gwarantować odpowiednie wsparcie na 
rzecz wysokiej jakości środowiska pracy, 
dobrych warunków pracy i godnej pracy; 
wymaga to środków zapewniających 
pracownikom odpowiednie wsparcie 
w kontekście tej transformacji, przy czym 
szczególny nacisk należy położyć na 
zdolność do zatrudnienia i dobrostan; 
niezbędne do tego są inwestycje nie tylko 
w innowacje oparte na technologii, lecz 
także w dialog społeczny ukierunkowany 
na człowieka i w innowacje społeczne.

Or. en

Poprawka 174
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest
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Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wzmocnienia kontroli 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 
aby zapobiegać wrogim przejęciom przez 
przedsiębiorstwa z państw trzecich, 
mogącym zagrażać rynkom pracy.

Or. en


