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Poprawka 1
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że sektor 
przemysłowy UE, choć ma potencjał, by 
wnosić wkład w ochronę środowiska, 
bardzo mocno odczuł skutki pandemii 
COVID-19 i potrzebuje wsparcia, aby się 
odbudować;

A. mając na uwadze, że sektor 
przemysłowy UE odgrywa kluczową rolę 
w rozwoju bardziej ekologicznej, 
zdigitalizowanej i prężnej gospodarki 
europejskiej; mając na uwadze, że 
odbudowa jest istotną szansą na 
przyspieszenie transformacji 
przemysłowej; jednak przemysł europejski 
został poważnie dotknięty pandemią 
COVID-19 i potrzebuje ukierunkowanego 
wsparcia, aby się odbudować;

Or. en

Poprawka 2
Manuel Bompard

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że sektor 
przemysłowy UE, choć ma potencjał, by 
wnosić wkład w ochronę środowiska, 
bardzo mocno odczuł skutki pandemii 
COVID-19 i potrzebuje wsparcia, aby się 
odbudować;

A. mając na uwadze, że aby uniknąć 
wzrostu temperatury na planecie o ponad 
1,5 °C, ludzkość musi zredukować emisję 
gazów cieplarnianych do połowy 
obecnych poziomów do roku 2030, oraz do 
zera do roku 2050; mając na uwadze, że te 
szacunki pochodzą z roku 2018, i że 
ludzkości pozostała tylko jedna dekada;

Or. fr

Poprawka 3
Alessandra Moretti
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Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że sektor 
przemysłowy UE, choć ma potencjał, by 
wnosić wkład w ochronę środowiska, 
bardzo mocno odczuł skutki pandemii 
COVID-19 i potrzebuje wsparcia, aby się 
odbudować;

A. mając na uwadze, że sektor 
przemysłowy UE należy wspierać w 
procesie odbudowy po COVID-19 w 
sposób, który prowadzi do silnego, 
bardziej zrównoważonego i 
konkurencyjnego przemysłu, przy czym 
wszystkie sektory przyczyniają się do 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r. oraz do ochrony 
środowiska;

Or. en

Poprawka 4
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że sektor 
przemysłowy UE, choć ma potencjał, by 
wnosić wkład w ochronę środowiska, 
bardzo mocno odczuł skutki pandemii 
COVID-19 i potrzebuje wsparcia, abysię 
odbudować;

A. mając na uwadze, że sektor 
przemysłowy UE, choć ma potencjał, by 
wnosić wkład w ochronę środowiska i 
przejście na technologie ekologiczne, 
bardzo mocno odczuł skutki pandemii 
COVID-19 i potrzebuje wsparcia, w jego 
odbudowie i transformacji;

Or. en

Poprawka 5
Jutta Paulus

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że sektor A. mając na uwadze, że sektor 
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przemysłowy UE, choć ma potencjał, by 
wnosić wkład w ochronę środowiska, 
bardzo mocno odczuł skutki pandemii 
COVID-19 i potrzebuje wsparcia, aby się 
odbudować;

przemysłowy UE, który musi przejść do 
neutralności klimatycznej, gospodarki o 
obiegu zamkniętym i zerowego 
zanieczyszczenia, został poważnie 
dotknięty pandemią COVID-19 i 
potrzebuje przewidywalnych zasad oraz 
wsparcia dla tego przejścia;

Or. en

Poprawka 6
Mick Wallace, Clare Daly

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że sektor 
przemysłowy UE, choć ma potencjał, by 
wnosić wkład w ochronę środowiska, 
bardzo mocno odczuł skutki pandemii 
COVID-19 i potrzebuje wsparcia, aby się 
odbudować;

A. mając na uwadze, że sektor 
przemysłowy UE, choć zgodnie z 
porozumieniem paryskim zobowiązany do 
dekarbonizacji, podobnie jak wszystkie 
inne sektory, został poważnie dotknięty 
pandemią COVID-19 i potrzebuje 
wsparcia w zakresie wyjścia z gospodarki 
węglowej;

Or. en

Poprawka 7
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że sektor 
przemysłowy UE, choć ma potencjał, by 
wnosić wkład w ochronę środowiska, 
bardzo mocno odczuł skutki pandemii 
COVID-19 i potrzebuje wsparcia, aby się 
odbudować;

A. mając na uwadze, że sektor 
przemysłowy UE, choć ma potencjał, by 
wnosić wkład w ochronę środowiska, 
bardzo mocno odczuł skutki pandemii 
COVID-19 i potrzebuje wsparcia, aby się 
odbudować, bez względu na rodzaj 
działalności;
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Or. es

Poprawka 8
Manuel Bompard

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w 2019 r. 
Dzień Długu Ekologicznego Unii, tzn. 
dzień, w którym ślad ekologiczny Unii 
przekroczył potencjał biologiczny 
ekosystemów do dostarczania surowców 
biologicznych i neutralizacji 
wyprodukowanych odpadów, przypadł na 
dzień 10 maja; mając na uwadze, że z 
roku na rok Dzień Długu Ekologicznego 
przypada coraz wcześniej; mając na 
uwadze, że gdyby wszyscy ludzie przyjęli 
unijny styl produkcji, konsumpcji i 
wymiany, Unia zużyłaby odpowiednik 2,8 
planet Ziemia, aby zaspokoić swoje 
potrzeby; mając na uwadze, że Unia 
zużywa aż 20 % potencjału biologicznego 
ekosystemów ziemskich;

Or. fr

Poprawka 9
Esther de Lange

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 uwidoczniła zwiększone ryzyko 
prób uzyskania zdolności opieki 
zdrowotnej poprzez bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne oraz potrzebę 
zachowania i zwiększenia podzielenia 
takich cennych zdolności na jednolitym 
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rynku;

Or. en

Poprawka 10
Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa mając na uwadze, że przemysł ma 
zasadnicze znaczenie dla postępu Europy i 
przyszłego dobrobytu; stanowi ponad 20 
% gospodarki UE i zapewnia miejsca 
pracy dla około 35 milionów ludzi;

Or. ro

Poprawka 11
Jutta Paulus

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski w swojej rezolucji z dnia 28 
listopada 2019 r. ogłosił sytuację 
wyjątkową związaną z klimatem i 
środowiskiem; mając na uwadze, że 
działalność przemysłowa w UE i poza nią 
szkodzi klimatowi i różnorodności 
biologicznej;

Or. en

Poprawka 12
Christophe Hansen
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Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że unijny 
program odbudowy przewiduje 
bezprecedensową kwotę 1,85 bln EUR na 
inwestycje związane z cyfryzacją i 
ekologiczną naprawą gospodarczą, 
miejscami pracy i wzrostem w UE;

Or. en

Poprawka 13
Mick Wallace, Clare Daly

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że odbudowa po 
COVID-19 daje możliwość rzeczywistego 
włączenia zrównoważonego rozwoju do 
produkcji przemysłowej i przyspieszenia 
transformacji ekologicznej;

Or. en

Poprawka 14
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że nowa 
europejska strategia przemysłowa 
powinna umożliwić sprawiedliwe przejście 
na gospodarkę przyjazną dla klimatu, o 
obiegu zamkniętym i zerowego 
zanieczyszczenia;



AM\1209274PL.docx 9/137 PE654.051v01-00

PL

Or. en

Poprawka 15
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 doprowadził do 
zakłóceń w łańcuchach wartości i pokazał 
słabe punkty w kluczowych europejskich 
strategicznych sektorach przemysłu;

Or. en

Poprawka 16
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że właściwe 
dostosowanie strategii przemysłowej jako 
integralnej części Europejskiego 
Zielonego Ładu zwiększy ilość miejsc 
pracy i możliwości gospodarcze, ochroni 
nasz klimat i środowisko dla przyszłych 
pokoleń oraz stanie się polityką 
określającą epokę, która pomoże 
odbudować zrównoważoną gospodarkę 
europejską;

Or. en

Poprawka 17
Tudor Ciuhodaru
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Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że przemysł 
europejski ma przewagę konkurencyjną 
na całym świecie, dając przykład 
spełniania najwyższych standardów 
społecznych, pracowniczych i 
środowiskowych, umożliwiając Europie 
promowanie swoich wartości;

Or. ro

Poprawka 18
Manuel Bompard

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że na podstawie 
wielu badań naukowych „zmiana 
klimatyczna jest największym i najbardziej 
rozległym niepowodzeniem rynkowym, 
jakie kiedykolwiek odnotowano”1a;

__________________
1a Stern Nicholas, Stern review on The 
Economics of Climate Change, Executive 
Summary, London, HM Treasury, 2006, 
s. 1.

Or. fr

Poprawka 19
Christophe Hansen

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że przykład UE 
pokazuje, że wzrost gospodarczy i ochrona 
klimatu nie wykluczają się, ponieważ 
emisje w UE są o 23 % niższe w 
porównaniu z rokiem 1990, podczas gdy 
PKB wzrósł o 61 %;

Or. en

Poprawka 20
Manuel Bompard

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że według wielu 
naukowców akademickich oraz mediów, w 
tym Financial Times1a, planowanie 
gospodarcze stało się normą we 
współczesnym kapitalizmie; mając zatem 
na uwadze, że istotna staje się kwestia 
wiedzy, w jaki sposób i w jakim celu 
należy planować działalność gospodarczą, 
a szczególnie działalność przemysłową;
__________________
1a Thornhill John, „The Big Data 
revolution can revive the planned 
economy”, Financial Times, 4 września 
2017 r.

Or. fr

Poprawka 21
Christophe Hansen

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że przemysł UE 
zaczął się zmieniać, ale nadal odpowiada 
za 20 % emisji gazów cieplarnianych w 
UE oraz mając na uwadze, że 
przekształcenie sektora przemysłowego i 
wszystkich powiązanych łańcuchów 
wartości zajmuje 25 lat;

Or. en

Poprawka 22
Manuel Bompard

Projekt opinii
Motyw A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że silna baza 
przemysłowa, obejmująca szczególnie 
tradycyjne sektory przemysłu, takie jak 
przemysł hutniczy, jest niezbędna do 
osiągnięcia udanej bifurkacji ekologicznej 
koniecznej do zachowania stabilnej 
równowagi ekosystemów; mając 
przykładowo na uwadze, że do 
wytworzenia tej samej ilości energii 
turbiny wiatrowe i elektrownie słoneczne 
potrzebują do 15 razy więcej betonu, 90 
razy więcej aluminium i 50 razy więcej 
miedzi i żelaza niż elektrownie 
wykorzystujące tradycyjne paliwa 
kopalniane; mając również przykładowo 
na uwadze, że w przypadku energii 
słonecznej dla takiej samej zainstalowanej 
mocy nominalnej potrzeba od 50 do 90 
razy więcej stali niż w przypadku energii 
nuklearnej;

Or. fr



AM\1209274PL.docx 13/137 PE654.051v01-00

PL

Poprawka 23
Manuel Bompard

Projekt opinii
Motyw A e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ae. mając na uwadze, że wiele badań 
naukowych wykazało wykonalność 
europejskiego systemu wytwarzania 
energii pochodzącej w 100 % ze źródeł 
odnawialnych najpóźniej w 20501a; mając 
na uwadze, że stworzenie takiego systemu 
wytwarzania energii jest niezbędne do 
powodzenia bifurkacji europejskich 
systemów przemysłowych;
__________________
1a William Zappa Martin Junginger 
Machteld van den Broek, „Is a 100% 
renewable European power system 
feasible by 2050”, 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0306261918312790

Or. fr

Poprawka 24
Manuel Bompard

Projekt opinii
Motyw A f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Af. mając na uwadze, że pandemia 
Covid-19 ukazała dramatyczne skutki 
utraty zdolności produkcyjnych wielu 
państw członkowskich; mając na uwadze, 
że przemysł europejski jest w ogromnej 
mierze zależny od potencjału 
przemysłowego państw trzecich, w 
szczególności od potencjału 
przemysłowego Chin;

Or. fr



PE654.051v01-00 14/137 AM\1209274PL.docx

PL

Poprawka 25
Manuel Bompard

Projekt opinii
Motyw A g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ag. mając na uwadze, że pandemia 
Covid-19 ukazała dramatyczne 
konsekwencje deindustrializacji oraz 
utraty głównych zakładów przemysłowych 
strategicznych z punktu widzenia 
produkcji leków i wyposażenia 
sanitarnego; mając na uwadze, że 
strategie ekonomiczne firm 
farmaceutycznych doprowadziły do 
rosnącej niestabilności łańcuchów 
produkcji farmaceutycznej; mając na 
uwadze, że niedobory leków na terenie 
Unii pogłębiły się gwałtownie w ostatnich 
latach, osłabiając systemy opieki 
zdrowotnej państw członkowskich i 
prowadząc do znacznych zagrożeń dla 
zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów: 
utrata szansy, błędy lecznicze lub 
zdarzenia niepożądane występujące po 
zastąpieniu brakującego leku przez inny 
lek, nieuniknione rozprzestrzenianie się 
chorób zakaźnych, poważna depresja;

Or. fr

Poprawka 26
Mick Wallace, Clare Daly

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że konkurenci 
spoza UE często korzystają z mniej 
rygorystycznych niż unijne przepisów 
dotyczących klimatu i środowiska oraz 

skreśla się
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niższych kosztów pracy;

Or. en

Poprawka 27
Jutta Paulus

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że konkurenci 
spoza UE często korzystają z mniej 
rygorystycznych niż unijne przepisów 
dotyczących klimatu i środowiska oraz 
niższych kosztów pracy;

B. mając na uwadze, że konkurenci 
spoza UE często korzystają z mniej 
rygorystycznych niż unijne przepisów 
dotyczących klimatu i środowiska oraz 
niższych kosztów pracy; dlatego należy to 
uwzględnić w przepisach dotyczących 
należytej staranności, aby rozszerzyć 
ambitne standardy na cały łańcuch 
wartości produktów sprzedawanych w UE 
i stworzyć równe warunki działania;

Or. en

Poprawka 28
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że konkurenci 
spoza UE często korzystają z mniej 
rygorystycznych niż unijne przepisów 
dotyczących klimatu i środowiska oraz 
niższych kosztów pracy;

B. mając na uwadze, że Unia może 
wywierać znaczący wpływ na globalne 
działania w zakresie klimatu i środowiska 
poprzez swój rynek wewnętrzny i zieloną 
dyplomację, a także poprzez wykazywanie 
przywództwa w zakresie klimatu i 
środowiska, wspierając jednocześnie 
rozwój przyszłościowych gałęzi przemysłu 
i wysokich standardów ochrony socjalnej;

Or. en
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Poprawka 29
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że konkurenci 
spoza UE często korzystają z mniej 
rygorystycznych niż unijne przepisów 
dotyczących klimatu i środowiska oraz 
niższych kosztów pracy;

B. mając na uwadze, że nieuczciwa 
konkurencja międzynarodowa i globalne 
zakłócenia miały negatywny wpływ na 
konkurencyjność przemysłu 
europejskiego; mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa spoza UE często 
podlegają mniej surowym przepisom 
dotyczącym klimatu i środowiska oraz 
niższym kosztom pracy w swoich krajach;

Or. en

Poprawka 30
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że konkurenci 
spoza UE często korzystają z mniej 
rygorystycznych niż unijne przepisów 
dotyczących klimatu i środowiska oraz 
niższych kosztów pracy;

B. mając na uwadze, że konkurenci 
spoza UE często korzystają z mniej 
rygorystycznych niż unijne przepisów 
dotyczących klimatu i środowiska oraz 
niższych kosztów pracy, co przyczyniło się 
do przeniesienia przemysłu europejskiego 
i ostatecznie wpłynęło negatywnie na jego 
konkurencyjność;

Or. es

Poprawka 31
Manuel Bompard
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Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że konkurenci 
spoza UE często korzystają z 
łagodniejszego klimatu, mniej 
rygorystycznych niż unijne przepisów 
dotyczących środowiska oraz niższych 
kosztów pracy;

B. mając na uwadze, że bifurkacja UE 
nie może odbywać się kosztem państw 
trzecich, zwłaszcza krajów rozwijających 
się, poprzez eksport tych sektorów 
przemysłu, które zanieczyszczają i są 
szkodliwe dla środowiska oraz dla 
społeczności lokalnych;

Or. fr

Poprawka 32
Manuel Bompard

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że Unia jest 
solidarna z resztą świata w zakresie 
konieczności zapewnienia zachowania 
równowagi ekosystemowej zgodnej z 
życiem człowieka; mając na uwadze, że 
należy przekierować działania zewnętrze 
Unii i jej politykę handlową na promocję 
wspólnego rozwoju przemysłowego wraz z 
państwami trzecimi, zwłaszcza z krajami 
rozwijającymi się, z poszanowaniem 
granic planety;

Or. fr

Poprawka 33
Jutta Paulus

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że 
przekształcenie przemysłu UE w 
neutralną dla klimatu, 
niezanieczyszczającą gospodarkę o obiegu 
zamkniętym sprawi, że przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny i odporny na 
przyszłe kryzysy, a także mniej zależny od 
zasobów spoza UE;

Or. en

Poprawka 34
Mick Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa w UE często podlegają 
mniej rygorystycznym przepisom 
dotyczącym klimatu, środowiska i pracy w 
innych krajach, a tym samym zwiększają 
swoją konkurencyjność, jednocześnie 
wyrządzając szkody środowiskowe i 
społeczne;

Or. en

Poprawka 35
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że obecnie nie 
dysponuje się technologią potrzebną do 
realizacji celów określonych dla 
osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku 
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węgla, w szczególności w zakresie 
magazynowania energii odnawialnej;

Or. es

Poprawka 36
Manuel Bompard

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że absolutny 
prymat wolnej i niezakłóconej 
konkurencji, zakaz udzielania państwowej 
pomocy sektorom uznanym za 
strategiczne przez państwa członkowskie 
oraz otwarcie bez żadnej ochrony rynku 
wewnętrznego doprowadziły do ogromnej 
utraty zdolności produkcyjnych w UE;

Or. fr

Poprawka 37
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że konkurencja 
podatkowa między państwami 
członkowskimi prowadzi do asymetrii na 
jednolitym rynku, którą wykorzystują 
korporacje wielonarodowe, prowadząc 
agresywne planowanie podatkowe, co 
pozbawia gospodarki generujące wartość 
zasobów potrzebnych do transformacji;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 38
Manuel Bompard

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że konkurencja 
podatkowa między państwami 
członkowskimi prowadzi do asymetrii na 
jednolitym rynku, którą wykorzystują 
korporacje wielonarodowe, prowadząc 
agresywne planowanie podatkowe, co 
pozbawia gospodarki generujące wartość 
zasobów potrzebnych do transformacji;

C. mając na uwadze, że znaczne 
zróżnicowanie w zakresie zabezpieczenia 
społecznego oraz wynagrodzeń, a także 
konkurencja podatkowa między państwami 
członkowskimi prowadzi do asymetrii na 
jednolitym rynku, którą wykorzystują 
korporacje wielonarodowe, prowadząc 
agresywne planowanie podatkowe, 
stosując dumping podatkowy i socjalny, 
wykorzystując konkurencję między 
pracownikami z różnych państw unijnych 
i tworząc w ten sposób błędne koło 
dumpingu społecznego i podatkowego;

Or. fr

Poprawka 39
Esther de Lange

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że konkurencja 
podatkowa między państwami 
członkowskimi prowadzi do asymetrii na 
jednolitym rynku, którą wykorzystują 
korporacje wielonarodowe, prowadząc 
agresywne planowanie podatkowe, co 
pozbawia gospodarki generujące wartość 
zasobów potrzebnych do transformacji;

C. mając na uwadze, że konkurencja 
podatkowa i różnice w systemach 
podatkowych między państwami 
członkowskimi mogą prowadzić do 
asymetrii na jednolitym rynku, którą 
wykorzystują korporacje wielonarodowe, 
prowadząc agresywne planowanie 
podatkowe, co pozbawia gospodarki 
generujące wartość zasobów potrzebnych 
do transformacji;

Or. en



AM\1209274PL.docx 21/137 PE654.051v01-00

PL

Poprawka 40
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że konkurencja 
podatkowa między państwami 
członkowskimi prowadzi do asymetrii na 
jednolitym rynku, którą wykorzystują 
korporacje wielonarodowe, prowadząc 
agresywne planowanie podatkowe, co 
pozbawia gospodarki generujące wartość 
zasobów potrzebnych do transformacji;

C. mając na uwadze, że różne systemy 
podatkowew poszczególnych państwach 
członkowskich mogą prowadzić do 
asymetrii na jednolitym rynku i 
agresywnego planowania podatkowego 
przez korporacje międzynarodowe, 
działając w ten sposób na niekorzyść 
gospodarek, w których wartość 
generowana jest z zasobów potrzebnych 
do zmiany;

Or. en

Poprawka 41
Manuel Bompard

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że na podstawie 
badania Eurofound z 2016 r., na 752 
przypadki delokalizacji odnotowane w UE 
w latach 2003–2016, miejscem relokacji w 
352 przypadkach, czyli niemal w połowie 
przypadków delokalizacji, było inne 
państwo członkowskie Unii; mając na 
uwadze, że takie delokalizacje 
spowodowały utratę 197 927 miejsc pracy 
w UE w latach 2003–2016; mając na 
uwadze, że 118 760 z tych utraconych 
miejsc pracy może mieć związek z 
przeniesieniem produkcji do innego 
państwa członkowskiego UE, czyli niemal 
60 % ich całkowitej liczby; mając na 
uwadze, że takie delokalizacje odbywają 
się w przeważającej mierze z zachodnich 
państw członkowskich, z wyjątkiem 
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Niemiec, do wschodnich państw 
członkowskich, ponieważ kiedy w grupie 
UE15 zamykany jest zakład przemysłowy, 
w 44,8 % przypadków, jako kraj docelowy 
wybierany jest kraj z grupy UE13; mając 
na uwadze, że taki kraj tworzy w istocie 
głęboką nierównowagę strukturalną 
wewnątrz Unii i zagraża jej spójności;

Or. fr

Poprawka 42
Jutta Paulus

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. podkreśla znaczenie efektywnego 
gospodarowania zasobami i energią w 
celu zmniejszenia zależności od importu 
rudy i paliw kopalnych; podkreśla, że 
ograniczenie odpadów nie tylko zmniejszy 
zanieczyszczenie, ale także pozwoli 
zaoszczędzić cenne zasoby;

Or. en

Poprawka 43
Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że technologie 
cyfrowe zmieniają wizerunek przemysłu, 
tworząc nowe modele biznesowe, 
pozwalają na większą produktywność, 
oferują pracownikom nowe umiejętności i 
wspierają dekarbonizację gospodarki;

Or. ro
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Poprawka 44
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że nowa 
strategia przemysłowa powinna wspierać 
przemysł europejski, aby stał się bardziej 
odporny, zrównoważony środowiskowo, 
globalnie konkurencyjny i 
zdigitalizowany;

Or. en

Poprawka 45
Jutta Paulus

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że 6 marca 
2015 r. UE i jej państwa członkowskie 
przedłożyły UNFCCC swój zaplanowany, 
ustalony na szczeblu krajowym wkład, 
zobowiązując się do osiągnięcia 
wiążącego celu polegającego na redukcji 
do 2030 r. krajowych emisji gazów 
cieplarnianych o co najmniej 40 % w 
stosunku do poziomów z 1990 r.; mając 
na uwadze, że biorąc pod uwagę obecny 
poziom nauki i obecny budżet na emisję 
dwutlenku węgla, cel polegający na 
redukcji emisji gazów cieplarnianych o 65 
% do 2030 r. jest co najmniej konieczny, 
aby dostosować się do porozumienia 
paryskiego;

Or. en
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Poprawka 46
Manuel Bompard

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że zgodnie z art. 
151 TFUE państwa członkowskie są 
zgodne co do konieczności polepszania 
warunków pracy i poprawy poziomu życia 
pracowników, umożliwiając ich 
ujednolicenie przy równoczesnym 
utrzymaniu postępu;

Or. fr

Poprawka 47
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że nowa 
europejska strategia przemysłowa 
powinna utorować drogę do przejścia 
przemysłu europejskiego na cyfryzację i 
neutralność klimatyczną, przy 
jednoczesnym zachowaniu 
konkurencyjności, dobrobytu i miejsc 
pracy w Europie;

Or. en

Poprawka 48
Jutta Paulus

Projekt opinii
Motyw C c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Cc. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu w niewspółmiernie dużym stopniu 
wpływa na kraje rozwijające się, chociaż 
emitują one znacznie mniej CO2 niż kraje 
rozwinięte; mając na uwadze, że 
ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 
stopnia jest technicznie wykonalne przy 
użyciu istniejącej technologii, ale jedynie 
pod warunkiem, że zostanie ono wdrożone 
masowo w krajach rozwijających się;

Or. en

Poprawka 49
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby 
przeanalizowała skutki pandemii COVID-
19 i w razie konieczności dokonała 
przeglądu celów, aby ułatwić odbudowę 
przemysłu;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 50
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby 
przeanalizowała skutki pandemii COVID-
19 i w razie konieczności dokonała 
przeglądu celów, aby ułatwić odbudowę 
przemysłu;

1. wzywa Komisję, aby przy 
określaniu cech przyszłej strategii 
przemysłowej uwzględniła 
bezprecedensowe skutki gospodarcze 
spowodowane przez COVID-19; 
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podkreśla, że Europejski Zielony Ład 
powinien być nadal wykorzystywany jako 
europejska strategia na rzecz wzrostu; 
wzywa Komisję do dokładnej analizy 
wszelkich prób opóźnienia realizacji 
istniejących celów i ograniczenia ich tylko 
do przypadków, w których można 
wyraźnie ustalić, że COVID-19 w 
znacznym stopniu wpłynął na realizację 
tych celów;

Or. en

Poprawka 51
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby 
przeanalizowała skutki pandemii COVID-
19 i w razie konieczności dokonała 
przeglądu celów, aby ułatwić odbudowę 
przemysłu;

1. wzywa Komisję do oceny wpływu 
pandemii COVID-19 na przemysł 
europejski i do przedstawienia 
skoordynowanej odpowiedzi w celu 
ułatwienia napędzanego przez wzrost 
ożywienia przemysłowego, które 
poprowadzi bliźniacze przejścia w 
kierunku neutralności klimatycznej i 
wiodącej pozycji cyfrowej, zapewniając 
jednocześnie konkurencyjność i 
odporność;

Or. en

Poprawka 52
Mick Wallace, Clare Daly

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby 
przeanalizowała skutki pandemii COVID-

1. wzywa Komisję do ułatwienia 
odbudowy przemysłu, która uwzględnia 
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19 i w razie konieczności dokonała 
przeglądu celów, aby ułatwić odbudowę 
przemysłu;

wpływ pandemii COVID-19, oraz do 
zapewnienia, że odbudowa ta idzie w parze 
z realizacją przez przemysł celów 
związanych z klimatem, środowiskiem i 
społeczeństwem, zgodnie z celem w 
zakresie 1,5 stopnia temperatury 
uzgodnionym w porozumieniu paryskim;

Or. en

Poprawka 53
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby 
przeanalizowała skutki pandemii COVID-
19 i w razie konieczności dokonała 
przeglądu celów, aby ułatwić odbudowę 
przemysłu;

1. wzywa Komisję do upewnienia się, 
aby nowa europejska strategia 
przemysłowa była zgodna z przyszłym 
podejściem i uwzględniła potrzebę 
połączenia odbudowy sektorów 
najbardziej dotkniętych pandemią 
COVID-19 z celem Unii, jakim jest 
osiągnięcie neutralności klimatycznej;

Or. en

Poprawka 54
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby 
przeanalizowała skutki pandemii COVID-
19 i w razie konieczności dokonała 
przeglądu celów, aby ułatwić odbudowę 
przemysłu;

1. wzywa Komisję do rozważenia 
wpływu pandemii COVID-19 jako szansy 
na przyspieszenie przejścia przemysłu UE 
do neutralności klimatycznej, 
efektywności energetycznej, gospodarki o 
obiegu zamkniętym, a także zerowego 
zanieczyszczenia oraz do zapewnienia 
wiodącej pozycji technologicznej w 
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zakresie kluczowych czystych technologii;

Or. en

Poprawka 55
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby 
przeanalizowała skutki pandemii COVID-
19 i w razie konieczności dokonała 
przeglądu celów, aby ułatwić odbudowę 
przemysłu;

1. wzywa Komisję, aby 
przeanalizowała skutki pandemii COVID-
19 i w razie konieczności dokonała 
przeglądu lub usunięcia niektórych celów 
w zakresie środowiska, aby ułatwić 
odbudowę przemysłu , biorąc pod uwagę 
indywidualne potrzeby w każdym sektorze 
i regionie;

Or. es

Poprawka 56
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. ubolewa nad tym, że przez wiele lat 
UE była pozbawiona jakiejkolwiek 
strategii przemysłowej; stwierdza, że 
obsesja nadrzędności zasady wolnej i 
niezakłóconej konkurencji, zakaz 
udzielania państwowej pomocy sektorom 
uznanym za strategiczne przez państwa 
członkowskie, otwarcie bez żadnej 
ochrony rynku wewnętrznego i brak 
skutecznej ochrony przed dumpingiem 
podatkowym i socjalnym doprowadziły do 
katastrofalnej utraty przemysłowych 
zdolności produkcyjnych poprzez ich 
konsekwencje społeczne oraz ich 
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oddziaływanie na autonomię strategiczną 
UE i jej państw członkowskich;

Or. fr

Poprawka 57
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę ekologicznej i 
sprawiedliwej odbudowy po kryzysie 
COVID-19 w celu wsparcia trwałego 
wzrostu gospodarczego w UE, zwiększając 
inwestycje w przejście na technologie 
cyfrowe i ekologiczne; wzywa państwa 
członkowskie do wspierania stworzenia 
ambitnego planu naprawy wraz z planem 
„Next Generation EU” w ramach 
silniejszych WRF i tworzenia nowych 
zasobów własnych; podkreśla, że 
wykorzystanie funduszy na odbudowę 
powinno być w pełni zgodne z celami Unii 
w zakresie klimatu i środowiska oraz 
przyspieszyć przejście na technologie 
ekologiczne;

Or. en

Poprawka 58
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla znaczenie Instrumentu 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności oraz Strategicznego 
Instrumentu Inwestycyjnego dla 
wspierania inwestycji i zachęcania 
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kluczowych gałęzi przemysłu 
europejskiego do pomocy w zakresie 
wzmacniania i budowania europejskich 
strategicznych łańcuchów wartości oraz 
wzywa Komisję do szybkiego 
przedstawienia konkretnych wniosków 
ustawodawczych w celu skutecznego 
zapewnienia równych warunków 
działania i ochrony kluczowych gałęzi 
przemysłu przed nieuczciwą konkurencją 
ze strony państwowych lub 
subsydiowanych przez państwo 
inwestorów z państw trzecich;

Or. en

Poprawka 59
Mick Wallace, Clare Daly

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że przemysł, podobnie 
jak wszystkie sektory, jest zobowiązany do 
dekarbonizacji i że nie można uchylać się 
od tej odpowiedzialności; wskazuje na 
Specjalny Raport IPCC w sprawie 
globalnego ocieplenia o 1,5 °C, w którym 
stwierdzono, że ograniczenie globalnego 
ocieplenia do 1,5 °C wymagałoby 
„szybkich i dalekosiężnych” zmian w 
zakresie ziemi, energii, przemysłu, 
budynków, transportu i miast;

Or. en

Poprawka 60
Christophe Hansen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
plan naprawy gospodarczej UE ma na 
celu mobilizację inwestycji w kierunku 
ekologicznego i zrównoważonego 
przemysłu; ze szczególnym zadowoleniem 
przyjmuje podwojenie inwestycji w czystą 
technologię wodorową, ponieważ jest to 
jedyne źródło energii, które może zastąpić 
paliwa kopalne, a tym samym znacznie 
ograniczyć emisje CO2 w sektorach 
energochłonnych;

Or. en

Poprawka 61
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla znaczenie utrzymania 
przez Unię bezpiecznych dostaw 
kluczowych materiałów i minerałów, 
składników farmaceutycznych, leków oraz 
sprzętu medycznego; wzywa do 
wzmocnienia europejskich łańcuchów 
wartości w celu zmniejszenia zależności 
od państw trzecich w kluczowych 
obszarach strategicznych;

Or. en

Poprawka 62
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję, aby 
skoncentrowała programy i instrumenty w 
ramach Next Generation EU na 
odbudowaniu sektorów najbardziej 
dotkniętych kryzysem spowodowanym 
przez koronawirusa, zarówno pod 
względem gospodarczym, jak i 
pracowniczym, przy czym wsparcie nie 
powinno być uzależnione od celów 
klimatycznych;

Or. es

Poprawka 63
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. stwierdza, że wiele państw 
członkowskich zmagało się z niedoborem 
wyposażenia sanitarnego niezbędnego w 
czasie kryzysu Covid-19; podkreśla, że 
niedobory te wynikają z utraty 
strategicznych zdolności produkcyjnych za 
sprawą deindustrializacji państw 
członkowskich; przypomina, że jeszcze 
przed kryzysem Covid-19 ryzyko 
niedoboru leków występowało 
wielokrotnie z uwagi na delokalizację 
całych sektorów europejskiego przemysłu 
farmaceutycznego; zauważa, że gdyby 
państwa członkowskie wiedziały o 
zachowaniu istotnego potencjału 
przemysłowego, byłyby w stanie szybciej 
zaradzić pandemii; wyraża niepokój, że 
asymetria szoku ekonomicznego 
wywołanego przez pandemię oraz znaczne 
zróżnicowanie w zakresie pomocy 
państwowej udzielanej przez państwa 
członkowskie, pogłębią trwale polaryzację 
UE na państwa zdezindustrializowane i 
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państwa o istotnym potencjale 
przemysłowym;

Or. fr

Poprawka 64
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla znaczenie wzmocnienia 
koordynacji polityki budżetowej i 
europejskich ram budżetowych dla 
ożywienia gospodarczego w Unii 
Europejskiej; jest zdania, że po szczycie 
pandemii Fundusz Odbudowy powinien 
stać się stałym Funduszem Przebudowy, 
wspierającym cyfrową i ekologiczną 
transformację przemysłu;

Or. en

Poprawka 65
Mick Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla znaczenie ograniczenia 
globalnego ocieplenia do 1,5 °C powyżej 
poziomów sprzed epoki przemysłowej w 
celu ratowania życia, ochrony 
ekosystemów, zapewnienia źródeł 
utrzymania i miejsc pracy oraz 
podniesienia jakości życia dla wszystkich; 
podkreśla, że UE musi w równy sposób 
przyczynić się do osiągnięcia celu 
porozumienia paryskiego w zakresie 
temperatury 1,5 °C;
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Or. en

Poprawka 66
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina Komisji, aby 
uwzględniła różne ekosystemy 
przemysłowe w celu przyjęcia 
indywidualnego podejścia w programach 
ujętych w Strategii Przemysłowej, mając 
na uwadze potrzeby regionów mniej 
rozwiniętych technologicznie;

Or. es

Poprawka 67
Christophe Hansen

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że inwestycje w 
ekologiczne technologie, zrównoważone 
rozwiązania i nowe możliwości dla 
przedsiębiorstw mogą przekształcić 
Europejski Zielony Ład w nową strategię 
wzrostu, z której mogą skorzystać 
innowacyjne małe i średnie 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 68
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos
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Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla potencjał gospodarki o 
obiegu zamkniętym w zakresie 
zmniejszania zużycia energii i zasobów 
oraz zwiększania wydajności i 
niezawodności dostaw materiałów 
pochodzących z recyklingu, które mają 
kluczowe znaczenie dla zielonej energii i 
technologii cyfrowych;

Or. en

Poprawka 69
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. zdecydowanie potępia fakt, że 
priorytet rentowności finansowej 
przedsiębiorstw, głównie w celu 
zabezpieczenia wypłaty dywidendy 
akcjonariuszom, odbywa się ze szkodą dla 
inwestycji w zakłady produkcyjne i 
doprowadziła do zamknięcia wielu 
zakładów przemysłowych, co 
spowodowało utratę miejsc pracy, 
umiejętności technicznych oraz zdolności 
produkcyjnych, a w konsekwencji 
osłabienie całej europejskiej tkanki 
społecznej; apeluje do państw 
członkowskich o stworzenie odpowiednich 
przepisów prawnych, które umożliwiałyby 
korzystanie z prawa do pierwokupu 
dziedzictwa niematerialnego 
przedsiębiorstw korzystających z pomocy 
państwa, lecz nie wywiązujących się z 
zobowiązania utrzymania zakładów 
przemysłowych i miejsc pracy; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
identyfikacji, przy ścisłej współpracy z 
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organizacjami związkowymi, wszystkich 
strategicznych zakładów przemysłowych, 
którym grozi zamknięcie, i apeluje do 
państw członkowskich o przeprowadzenie 
nacjonalizacji tych zakładów; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich o 
przyjęcie wszelkich środków 
ustawodawczych niezbędnych do 
ułatwiania przejmowania zakładów 
przemysłowych zagrożonych zamknięciem 
przez pracowników w formie spółdzielni, 
zrzeszających, w miarę możliwości, 
odbiorców produkcji, a także organy 
państwowe, jeżeli takie zakłady mają 
znaczenie strategiczne;

Or. fr

Poprawka 70
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że wszystkie sektory i 
łańcuchy wartości w przemyśle, w 
szczególności sektory energochłonne, 
będą miały do odegrania kluczową rolę w 
osiąganiu celów Europejskiego Zielonego 
Ładu poprzez ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla, ale także przyspieszenie 
transformacji poprzez zapewnienie 
przystępnych cen oraz rozwiązań w 
zakresie czystej technologii, opracowując i 
tworząc łańcuchy wartości dla 
ekonomicznie opłacalnych i 
zrównoważonych produktów i procesów 
oraz opracowując nowe zrównoważone 
modele biznesowe;

Or. en
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Poprawka 71
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. uważa, że relokacja europejskiego 
przemysłu powinna służyć jako bodziec do 
pobudzeniu mniej rozwiniętych 
europejskich regionów, w tym regionów 
dotkniętych wyludnieniem i 
rozproszeniem ludności, o których mowa 
w artykule 174 TFUE; podkreśla, że 
przyczyni się to do pobudzenia wzrostu 
gospodarczego oraz utworzenia wielu 
miejsc pracy, co ostatecznie pozwoli na 
utrzymanie stałej populacji;

Or. es

Poprawka 72
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla potencjał ekologicznej 
gospodarki o obiegu zamkniętym i 
przemysłu związanego z leśnictwem w 
promowaniu konkurencyjnego i 
zrównoważonego przemysłu; zachęca 
państwa członkowskie do promowania 
inwestycji i zamówień publicznych w 
odnawialne, nadające się do recyklingu 
produkty biologiczne;

Or. en

Poprawka 73
Manuel Bompard
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Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. przypomina, że zgodnie z art. 151 
TFUE Unia i jej państwa członkowskie są 
zobowiązane do polepszania warunków 
pracy i poprawy poziomu życia 
pracowników, umożliwiając ich 
ujednolicenie przy równoczesnym 
utrzymaniu postępu oraz zapewniając 
odpowiednie zabezpieczenie społeczne; 
stwierdza, że znaczne zróżnicowanie 
zabezpieczenia społecznego oraz poziomu 
wynagrodzeń pomiędzy państwami 
członkowskimi, a także konkurencja 
podatkowa między państwami 
członkowskimi sprzyjają utrzymaniu 
permanentnej sytuacji dumping 
socjalnego i podatkowego, która 
uniemożliwia skuteczną realizację 
powyższego celu; sprzeciwia się tym celom 
spójności Unii, które promują rozwój 
przemysłowy niektórych państw 
członkowskich kosztem potencjału 
przemysłowego innych państw; podkreśla, 
że pracownicy w całej UE są pierwszymi 
ofiarami takiej zglobalizowanej 
konkurencji, przynoszącej bezrobocie 
jednym pracownikom, a innym 
niewystarczające wynagrodzenie i 
zabezpieczenie społeczne; uważa, że w 
przypadku poważnych trudności 
utrzymujących się przez dłuższy czas w 
danym sektorze przemysłu, oraz w 
przypadku trudności przekładających się 
na znaczne pogorszenie sytuacji 
gospodarczej w danym regionie, państwo 
członkowskie powinno mieć możliwość 
podejmowania środków ochronnych 
pozwalających na ustabilizowanie 
sytuacji, w tym środków zakazu lub 
ograniczenia importu;

Or. fr
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Poprawka 74
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. przypomina, że przejście na 
technologie ekologiczne powinno być 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie, tak aby 
nie pozostawić nikogo samemu sobie; 
podkreśla, że sprawiedliwe przejście i 
zmniejszenie nierówności powinny być 
uwzględniane w polityce społecznej, 
gospodarczej i środowiskowej na 
wszystkich poziomach; podkreśla 
znaczenie zapewnienia ambitnego 
finansowania Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, który 
powinien w szczególności przyczynić się 
do stworzenia trwałych miejsc pracy oraz 
podnoszenia kwalifikacji i 
przekwalifikowania pracowników;

Or. en

Poprawka 75
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. zwraca uwagę na wkład przemysłu 
chemicznego w wiele strategicznych 
łańcuchów wartości oraz w tworzenie 
bezemisyjnych, zasobooszczędnych 
technologii i rozwiązań o obiegu 
zamkniętym; apeluje o zrównoważoną 
politykę chemiczną zgodną ze strategią 
przemysłową;

Or. en
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Poprawka 76
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. podkreśla, że strategia 
przemysłowa UE nie polega wyłącznie na 
umożliwieniu przejścia energochłonnych 
gałęzi przemysłu, ale na stworzeniu 
szerszej zrównoważonej bazy 
przemysłowej, wliczając w to MŚP, które 
są ważną częścią gospodarki europejskiej;

Or. en

Poprawka 77
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. zwraca uwagę, że zasada 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim” jest jedną z kluczowych zasad 
unii energetycznej dla zapewnienia w UE 
dostaw bezpiecznej, zrównoważonej 
i konkurencyjnej energii po przystępnych; 
podkreśla, że fala renowacji stanowi 
doskonałą szansę dla sektora 
budowlanego i energetycznego w UE i 
wzywa państwa członkowskie do 
przyspieszenia inwestycji w renowację 
budynków; zauważa ważną rolę, jaką 
mogą odegrać podmioty krajowe, 
regionalne i lokalne w ułatwianiu i 
koordynowaniu inicjatyw remontowych;

Or. en
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Poprawka 78
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 1 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1f. utrzymuje, że strategia 
przemysłowa musi także określać sposoby, 
w jakie MŚP mogą przyczynić się do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych i 
ochrony środowiska w UE, uzupełniając 
wysiłki i polityki już istniejące oraz 
zapewniając dodatkowe narzędzia, aby 
umożliwić im nadążenie i przyczynienie 
się do przejścia na przemysł ekologiczny i 
gospodarkę neutralną dla klimatu;

Or. en

Poprawka 79
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ulrike Müller, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 1 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1f. przypomina, że technologie energii 
odnawialnej mają strategiczne znaczenie 
dla pomyślnego przejścia na gospodarkę 
neutralną dla klimatu; apeluje o solidną 
strategię przemysłową na rzecz 
rozmieszczenia i rozszerzenia zdolności w 
zakresie energii odnawialnej w celu 
zapewnienia długoterminowego 
bezpieczeństwa dostaw energii w Europie, 
konkurencyjności, przywództwa 
technologicznego i tworzenia nowych 
miejsc pracy;

Or. en
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Poprawka 80
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 1 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1g. podkreśla znaczenie ekologicznej 
mobilności w tworzeniu nowych miejsc 
pracy, ożywianiu europejskiego przemysłu 
i ograniczaniu emisji z sektora transportu; 
apeluje o strategię na dużą skalę i 
zwiększenie inwestycji w celu wdrożenia 
szerokiej sieci infrastruktury szybkich, 
niezawodnych i kompatybilnych stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych;

Or. en

Poprawka 81
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 1 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1h. zwraca uwagę na rolę technologii 
baterii w dekarbonizacji systemów 
mobilności i energii; z zadowoleniem 
przyjmuje europejski sojusz na rzecz 
baterii i Strategiczny plan działania na 
rzecz baterii; wzywa do promowania i 
stymulowania produkcji baterii w 
Europie, a także do stworzenia spójnych i 
wspierających ram regulacyjnych 
dotyczących zrównoważonych baterii, 
zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu 
zamkniętym, szerszymi celami UE w 
zakresie dekarbonizacji oraz potrzebą 
zmniejszenia zależności od surowców i 
kluczowych materiałów oraz metali z 
krajów trzecich;

Or. en
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Poprawka 82
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 1 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1i. zauważa, że odnawialny i 
niskoemisyjny wodór może przyczynić się 
do zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych, ożywienia gospodarki UE 
i utorowania drogi do gospodarki 
neutralnej dla klimatu w 2050 roku 
poprzez wspieranie sektorów, w których 
dekarbonizacja jest trudna do osiągnięcia; 
z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie 
europejskiego sojuszu na rzecz czystego 
wodoru; zwraca uwagę na potencjał 
przywódczy UE w dziedzinie czystego 
wodoru; wzywa do strategicznych 
inwestycji w zakresie produkcji i 
stosowania czystego wodoru, do 
stworzenia sieci umożliwiającej 
infrastrukturę oraz do badań i innowacji 
w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 83
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zmuszając branże 
przemysłowe i obywateli, by wnosili wkład 
w realizację niezwykle ambitnych celów 
klimatycznych, UE powinna jednocześnie 
dążyć do zrównoważonego rozwoju bez 
narażania na szwank konkurencyjności i 
dobrobytu społeczno-gospodarczego i bez 

skreśla się
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dyskryminacji jakiejkolwiek technologii, 
która przyczynia się do transformacji;

Or. fr

Poprawka 84
Mick Wallace, Clare Daly

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zmuszając branże 
przemysłowe i obywateli, by wnosili wkład 
w realizację niezwykle ambitnych celów 
klimatycznych, UE powinna jednocześnie 
dążyć do zrównoważonego rozwoju bez 
narażania na szwank konkurencyjności i 
dobrobytu społeczno-gospodarczego i bez 
dyskryminacji jakiejkolwiek technologii, 
która przyczynia się do transformacji;

skreśla się

Or. en

Poprawka 85
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zmuszając branże 
przemysłowe i obywateli, by wnosili wkład 
w realizację niezwykle ambitnych celów 
klimatycznych, UE powinna jednocześnie 
dążyć do zrównoważonego rozwoju bez 
narażania na szwank konkurencyjności i 
dobrobytu społeczno-gospodarczego i bez 
dyskryminacji jakiejkolwiek technologii, 
która przyczynia się do transformacji;

2. podkreśla, że przejście na 
technologie ekologiczne idzie w parze ze 
sprawiedliwym przejściem, dzięki czemu 
nikt nie będzie pozostawiony samemu 
sobie; popiera ustanowienie ambitnych 
celów klimatycznych na 2030 i 2040 rok 
poza celem gospodarki neutralnej dla 
klimatu; uważa, że UE powinna dążyć do 
zrównoważonego rozwoju i wzmocnienia 
swojej konkurencyjności, zapewniając 
jednocześnie wszystkim dobrobyt 
społeczno-gospodarczy i zmniejszając 
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nierówności;

Or. en

Poprawka 86
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zmuszając branże 
przemysłowe i obywateli, by wnosili wkład 
w realizację niezwykle ambitnych celów 
klimatycznych, UE powinna jednocześnie 
dążyć do zrównoważonego rozwoju bez 
narażania na szwank konkurencyjności i 
dobrobytu społeczno-gospodarczego i bez 
dyskryminacji jakiejkolwiek technologii, 
która przyczynia się do transformacji;

2. podkreśla, że UE powinna 
wzmocnić swój potencjał przemysłowy i 
technologiczny poprzez inwestycje w 
kluczowe technologie w celu zwiększenia 
otwartej autonomii strategicznej i 
odporności, przy jednoczesnym 
zapewnieniu stabilności, konkurencyjności 
i dobrobytu społeczno-gospodarczego 
obywateli, nie pozostawiając nikogo 
samemu sobie;

Or. en

Poprawka 87
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zmuszając branże 
przemysłowe i obywateli, by wnosili wkład 
w realizację niezwykle ambitnych celów 
klimatycznych, UE powinna jednocześnie 
dążyć do zrównoważonego rozwoju bez 
narażania na szwank konkurencyjności i 
dobrobytu społeczno-gospodarczego i bez 
dyskryminacji jakiejkolwiek technologii, 
która przyczynia się do transformacji;

2. podkreśla, że utrzymanie 
ambitnych celów klimatycznych zapewni 
UE pozycję lidera globalnej transformacji, 
zapewniając konkurencyjność w zakresie 
kluczowych czystych technologii i 
dobrobytu społeczno-gospodarczego przy 
jednoczesnym poszanowaniu granic 
planetarnych;

Or. en
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Poprawka 88
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zmuszając branże 
przemysłowe i obywateli, by wnosili wkład 
w realizację niezwykle ambitnych celów 
klimatycznych, UE powinna jednocześnie 
dążyć do zrównoważonego rozwoju bez 
narażania na szwank konkurencyjności i 
dobrobytu społeczno-gospodarczego i bez 
dyskryminacji jakiejkolwiek technologii, 
która przyczynia się do transformacji;

2. podkreśla, że innowacyjna i 
zrównoważona reindustrializacja powinna 
przyczynić się do tworzenia nowych miejsc 
pracy i zapewnić konkurencyjność 
gospodarki europejskiej, przy 
jednoczesnym zachowaniu celów 
Europejskiego Zielonego Ładu i 
transformacji cyfrowej;

Or. en

Poprawka 89
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. stwierdza, że w obliczu zmian 
klimatycznych, załamania się 
bioróżnorodności, generalizacji 
zanieczyszczeń i zmniejszenia dostępności 
niektórych zasobów naturalnych, przyjęte 
strategie zielonego wzrostu są 
nieadekwatne; przypomina, że od 
momentu publikacji raportu Meadows w 
1972 r. było oczywiste, że dążenie do 
wykładniczego wzrostu gospodarczego, 
nawet zielonego, może prowadzić jedynie 
do wyczerpania limitów biofizycznych 
Ziemii, pociągając za sobą załamie się 
obecnego modelu produkcji, konsumpcji i 
wymiany; przypomina, że w krajach 
rozwiniętych już od lat 80. wzrost 
ekonomiczny nie ma przełożenia na 
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poprawę dobrobytu społeczeństw;

Or. fr

Poprawka 90
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla konieczność 
uwzględnienia faktu zamykania 
przedsiębiorstw oraz wzrostu bezrobocia, 
w wyniku czego dojdzie do transformacji 
przemysłowej koniecznej do osiągnięcia 
gospodarki o zerowym bilansie dwutlenku 
węgla; w tym kontekście wzywa Komisję 
oraz państwa członkowskie do 
umożliwienia pracownikom dotkniętym 
tym zjawiskiem przekwalifikowania się 
oraz nabywania nowych umiejętności oraz 
do wspierania ich w tych dążeniach, aby 
zwiększyć ich szanse na zatrudnienie i 
umożliwić im dostosowanie się do nowych 
miejsc pracy;

Or. es

Poprawka 91
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że prawdziwie 
skuteczną europejską strategię i politykę 
przemysłową należy budować na 
podstawie ambitnych działań i celów w 
dziedzinie klimatu na podstawie prawa 
klimatycznego, zapewniając plan 
działania mający na celu ukształtowanie 
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przemysłu przyszłości, przy czym wszystkie 
sektory przyczyniają się do osiągnięcia 
celu neutralności klimatycznej jak 
najwcześniej, a najpóźniej do 2050 roku;

Or. en

Poprawka 92
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że Unii Europejskiej 
potrzebny jest proces reindustrializacji, 
modernizacji bazy przemysłowej, 
wzmocnienia rynku wewnętrznego i 
wypracowania konkurencyjnych ram dla 
przemysłu, w tym skutecznej strategii na 
rzecz MŚP, w celu zwiększenia 
konkurencyjności Europy i światowego 
przywództwa;

Or. en

Poprawka 93
Christophe Hansen

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje 
ustanowienie funduszu o wartości 100 
mld. EUR na „sprawiedliwą 
transformację”, który zapewni wsparcie 
dla przemysłu, pracowników i 
społeczności, które tracą konkurencyjność 
w walce ze zmianami klimatycznymi, 
ponieważ opierają się na paliwach 
kopalnych, i że przedsiębiorstwa mogą 
inwestować w technologie zrównoważonej 
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produkcji;

Or. en

Poprawka 94
Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że instytucje UE, 
państwa członkowskie, regiony, przemysł i 
wszystkie inne odpowiednie podmioty 
powinny współpracować w celu 
stworzenia wiodących rynków czystych 
technologii oraz zapewnienia, że przemysł 
europejski będzie światowym liderem;

Or. ro

Poprawka 95
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. uważa, że Zielony Ład 
zaproponowany przez Komisję 
Europejską, cel osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do roku 2050, cele redukcji 
emisji gazów cieplarnianych do roku 
2030, zarówno obecne jak i rozpatrywane 
przez Komisję, są zdecydowanie 
niewystarczające i nie pozwalają na ocenę 
poziomu zagrożenia klimatycznego i 
środowiskowego ogłoszonego przez 
Parlament Europejski; podkreśla, że cel 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
roku 2050 jest pozbawiony sensu, jeżeli 
nie obejmuje importowanych emisji 
niezbędnych do utrzymania obecnej 
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konsumpcji w UE; przypomina, że ślad 
węglowy UE oraz, mówiąc bardziej 
ogólnie, wpływ naszych działań na 
ekosystemy, musi być zredukowany już w 
chwili obecnej i to w sposób 
nieodwracalny; uważa w konsekwencji, że 
strategia przemysłowa przedstawiona 
przez Komisję jest jawnie 
niewystarczająca zarówno w zakresie 
przyjętych założeń, jak i narzędzi;

Or. fr

Poprawka 96
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że wszystkie sektory i 
łańcuchy wartości w przemyśle, w 
szczególności sektory energochłonne, 
będą miały do odegrania kluczową rolę w 
osiąganiu celów Europejskiego Zielonego 
Ładu poprzez ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla, ale także przyspieszenie 
transformacji poprzez zapewnienie 
przystępnych cen oraz rozwiązań w 
zakresie czystej technologii, opracowując i 
tworząc łańcuchy wartości dla 
ekonomicznie opłacalnych i 
zrównoważonych produktów i procesów 
oraz opracowując nowe zrównoważone 
modele biznesowe;

Or. en

Poprawka 97
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Komisję do znacznego 
wzmocnienia wsparcia dla innowacji w 
branży neutralnej pod względem emisji 
CO2, w zakresie wprowadzania 
przełomowych technologii oraz w zakresie 
zrównoważonych liderów biznesu, poprzez 
podejście neutralne technologicznie, przy 
jednoczesnym unikaniu i usuwaniu 
zbędnych obciążeń regulacyjnych, w 
szczególności dla MŚP; w związku z tym 
wzywa Komisję do niezwłocznego 
wdrożenia działań, polityki zachęt i 
możliwości finansowania 
zapowiedzianych w strategii 
przemysłowej;

Or. en

Poprawka 98
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. uważa, że powyższa transformacja 
powinna uwzględniać aktualną zdolność 
technologiczną oraz powinna 
dostosowywać swoje cele do stopnia 
rozwoju nie narzucając przemysłowi 
obowiązku osiągnięcia celów, na które nie 
jest przygotowany;

Or. es

Poprawka 99
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2c. kwestionuje mit całkowitego 
oddzielenia wzrostu od zużywania 
zasobów naturalnych i podkreśla, że ceną 
jego realizacji w UE byłaby delokalizacja 
produkcji i działalności powodującej 
zanieczyszczenie do państw trzecich, 
przerzucając na nie ciężar 
niezrównoważonego modelu produkcji, 
konsumpcji i wymiany; uważa, że 
radykalna i szybka bifurkacja naszego 
sposobu produkcji, konsumpcji i wymiany 
jest nieodzowna; uważa, że podstawą 
takiej bifurkacji powinna być strategia 
przemysłowa;

Or. fr

Poprawka 100
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. przypomina, że przejście na 
technologie ekologiczne powinno być 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie, tak aby 
nie pozostawić nikogo samemu sobie; 
podkreśla, że sprawiedliwe przejście i 
zmniejszenie nierówności powinny być 
uwzględniane w polityce społecznej, 
gospodarczej i środowiskowej na 
wszystkich poziomach; podkreśla 
znaczenie zapewnienia ambitnego 
finansowania Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, który 
powinien w szczególności przyczynić się 
do stworzenia trwałych miejsc pracy oraz 
podnoszenia kwalifikacji i 
przekwalifikowania pracowników;

Or. en



AM\1209274PL.docx 53/137 PE654.051v01-00

PL

Poprawka 101
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. uważa zatem, że europejska 
strategia przemysłowa powinna posłużyć 
do zbudowania systemu ekonomicznego 
zgodnego z dziewięcioma granicami 
planety określonymi przez Rockströma et 
al.: zmiana klimatu, erozja 
bioróżnorodności, zaburzenie cykli 
biogeochemicznych azotu i fosforu, 
zmiany w wykorzystaniu gleby, 
zakwaszenie oceanów, światowe zużycie 
wody, rozcieńczenie stężenia ozonu w 
stratosferze, zwiększenie ilości aerozoli w 
atmosferze, wprowadzenie nowych 
jednostek do biosfery;

Or. fr

Poprawka 102
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. podkreśla, że strategia 
przemysłowa UE nie polega wyłącznie na 
umożliwieniu przejścia energochłonnych 
gałęzi przemysłu, ale na stworzeniu 
szerszej zrównoważonej bazy 
przemysłowej, wliczając w to MŚP, które 
są ważną częścią gospodarki europejskiej;

Or. en
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Poprawka 103
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2e. podkreśla, że bifurkacja i 
budowanie systemu gospodarczo-
przemysłowego zgodnego z granicami 
planety nie może odbywać się kosztem 
wrażliwych populacji, lecz wręcz 
przeciwnie, powinno przyczyniać się do 
stałej poprawy warunków życia i pracy 
populacji; uważa zatem, że strategia 
przemysłowa powinna w pełni 
uwzględniać spełnienie potrzeb 
rozwojowych, potrzeb zbiorczych oraz 
indywidualnych potrzeb jakościowych;

Or. fr

Poprawka 104
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2e. utrzymuje, że strategia 
przemysłowa musi również określać 
sposoby, w jakie MŚP mogą przyczynić się 
do zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych i ochrony środowiska w 
UE;

Or. en

Poprawka 105
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 f (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2f. uważa, że definicja potrzeb 
rozwojowych, potrzeb zbiorczych oraz 
indywidualnych potrzeb jakościowych nie 
powinna wynikać z arbitralnych 
mechanizmów rynkowych, lecz z 
demokratycznych wspólnych dyskusji z 
obywatelami, zrzeszając władze publiczne, 
demokratycznie wybranych 
przedstawicieli obywateli, organizacje 
producenckie, związki zawodowe, 
stowarzyszenia konsumenckie, 
stowarzyszenia na rzecz ochrony 
środowiska, wspólnoty naukowe oraz inne 
organizacje; podkreśla, że rolą państw 
członkowskich jest zapewnienie 
wyznaczenia takiej trajektorii bifurkacji, 
która połączy spełnianie potrzeb z 
poszanowaniem granic planety;

Or. fr

Poprawka 106
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2g. stwierdza, że zaspokojenie potrzeb 
kolejnych pokoleń z poszanowaniem 
granic planety wymaga gospodarowania 
zasobami rozłożonego w czasie; uważa 
zatem, że planowanie demokratyczno-
ekologiczno-społeczne stanowi niezbędny 
element strategii przemysłowej, 
określający bifurkację naszego modelu 
produkcji, konsumpcji i wymiany;

Or. fr
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Poprawka 107
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2h. stwierdza, że takie planowanie 
demokratyczno-ekologiczno-społeczne 
powinno przyjąć jako podstawową zasadę 
zobowiązanie do upewnienia się, że 
finalna konsumpcja UE, a szczególnie 
przemysłu europejskiego, oraz związana z 
nią produkcja odpadów, nie przekracza 
potencjału biologicznego ekosystemów do 
dostarczania surowców biologicznych i 
neutralizacji wytworzonych odpadów przy 
zastosowaniu istniejących sposobów 
zarządzania oraz technologii 
wydobywczych; stwierdza, że jedynie za 
pośrednictwem takiego planowania i 
takiej podstawowej zasady UE może 
osiągnąć zerowy ślad ekologiczny, i w ten 
sposób chronić i odtworzyć integralność 
systemów ekologicznych Ziemii, a 
szczególnie różnorodność biologiczną oraz 
naturalne procesy podtrzymujące życie; 
wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do stosowania w ramach 
takiego planowania demokratyczno-
ekologiczno-społecznego nowych 
wskaźników łączących dziewięć granic 
planety określonych przez Rockströma et 
al., a także ślad ekologiczny, wskaźnik 
rozwoju ludzkości, wskaźnik rzeczywistego 
postępu lub wskaźnik zdrowia 
społecznego;

Or. fr

Poprawka 108
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 i (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2i. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do sporządzania okresowo, 
w ramach planowania demokratyczno-
ekologiczno-społecznego, tymczasowych 
planów o charakterze orientacyjnym 
obejmujących okresy pięcioletnie, 
określających ogólne cele dotyczące 
wytycznych na poziomie UE i państw 
członkowskich, dzięki którym możliwe 
będzie osiągnięcie celu zerowego śladu 
ekologicznego UE; uważa, że takie plany 
należy zatwierdzać demokratycznie, 
zgodnie z konstytucyjnymi zasadami 
każdego z państw członkowskich; wzywa 
państwa członkowskie, w ramach swoich 
planów i przy wsparciu Komisji, do 
określenia dla sektorów przemysłowych, 
przy ścisłej współpracy ze związkami 
zawodowymi, organizacjami 
pracodawców, stowarzyszeniami 
konsumentów i organizacjami na rzecz 
ochrony środowiska, ogólnych celów 
produkcji, konsumpcji, importu i 
eksportu, dotyczących relokacji, 
modernizacji oraz długoterminowego 
ukierunkowania zdolności 
produkcyjnych;

Or. fr

Poprawka 109
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2j. podkreśla, że dane cyfrowe 
umożliwiają scentralizowane zarządzanie 
łańcuchami wartości, które są coraz 
dłuższe i coraz bardziej skomplikowane; 
przypomina, że cyfrowy monitoring w 
czasie rzeczywistym procesów produkcji i 
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transakcji ekonomicznych stał się 
zwyczajowym działaniem przedsiębiorstw; 
stwierdza zatem, że planowanie 
gospodarcze jest codzienną 
rzeczywistością; uważa w związku z tym, 
że taka zdolność planowania powinna 
leżeć w ogólnym interesie i przyczyniać się 
do realizacji europejskiej strategii 
przemysłowej niezbędnej do bifurkacji;

Or. fr

Poprawka 110
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2k. podkreśla, że UE i jej państwa 
członkowskie potrzebują silnego 
przemysłu i usług publicznych 
odpowiadających potrzebom populacji i 
zapewniających zrównoważony rozwój 
gospodarczy terytoriów, tworzeniu miejsc 
pracy i postępu socjalnego dla wszystkich; 
przypomina, że przemysł jest niezbędny do 
spełnienia fundamentalnych potrzeb 
populacji europejskiej; podkreśla, że 
mocne potencjały przemysłowe, 
szczególnie tradycyjnych gałęzi przemysłu, 
takich jak przemysł hutniczy, stanowią 
kluczową rolę w budowaniu 
infrastruktury niezbędnej do bifurkacji w 
stronę nowego modelu rozwoju;

Or. fr

Poprawka 111
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 l (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2l. uważa, że europejska strategia 
przemysłowa stanowi jednocześnie 
imperatyw ekologiczny, narzędzie postępu 
społecznego oraz konieczność w celu 
zagwarantowania strategicznej autonomii 
UE i jej państw członkowskich;

Or. fr

Poprawka 112
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 m (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2m. nalega na konieczność 
reindustrializacji UE i jej państw 
członkowskich, repatriacji zdolności 
produkcyjnych, rozwoju prawdziwej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, wraz z 
sektorami przemysłu uwzględniającymi 
cały cykl życia produktów od 
ekoprojektowania do demontażu i 
recyklingu, aby wykorzystać surowiec, 
przenieść produkcję w celu zbliżenia 
miejsca produkcji do miejsca konsumpcji 
oraz produkcji trwałych wyrobów, które 
można je naprawiać i które odpowiadają 
potrzebom obywateli.

Or. fr

Poprawka 113
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 n (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2n. podkreśla, że europejska strategia 
przemysłowa powinna zapewnić 
harmonijny współrozwój gospodarczy 
całej Unii, zachowanie znacznego 
potencjału przemysłowego w każdym 
państwie członkowskim oraz ciągłą 
poprawę warunków życia i pracy 
wszystkich pracowników; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich o 
opracowanie europejskiej strategii 
przemysłowej jako instrumentu 
pozwalającego skorzystać z potencjału 
komplementarności narodowych i 
regionalnych struktur produkcyjnych w 
UE; podkreśla, że zróżnicowanie w 
budowie struktur produkcyjnych stanowi 
w istocie potencjał komplementarności, 
który może posłużyć jako fundament do 
stopniowego tworzenia europejskiego 
systemu produkcyjnego, nieodzownego 
dla spójności i autonomii strategicznej 
UE; uważa zatem, że europejska strategia 
przemysłowa powinna być przede 
wszystkim ukierunkowana na realizację 
podobnego celu; przypomina, że w 
przeszłości takie potencjały 
komplementarności były już z 
powodzeniem wykorzystywane w takich 
sektorach, jak aeronautyka lub kosmos;

Or. fr

Poprawka 114
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 o (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2o. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby wprowadzając w życie 
europejską strategię przemysłową zerwały 
z wizją przemysłu będącego zbiorem 
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indywidualnych przedsiębiorstw, 
podzielonych na szczelne sektory. Należy 
raczej postrzegać przemysł jako system, w 
którym zagęszczenie relacji między 
podmiotami systemu produkcyjnego wnosi 
więcej niż indywidualne wyniki każdego 
przedsiębiorstwa osobno;

Or. fr

Poprawka 115
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 p (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2p. nalega na Komisję i na państwa 
członkowskie, za pośrednictwem 
planowania demokratyczno-ekologiczno-
społecznego i w ramach szerszej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, aby 
promowały realizację ekologii 
przemysłowej i terytorialnej na poziomie 
unijnym, tzn. aby przyjęły globalną wizję 
wszystkich składowych systemów 
przemysłowych, biorąc pod uwagę 
oddziaływanie składowych tych systemów 
na biosferę; uważa, że taki system ekologii 
przemysłowo-terytorialnej powinien 
przestrzegać regularnie czterech zasad: 
systematyczna waloryzacja odpadów, 
minimalizacja strat spowodowanych 
roztargnieniem i odrzutami, 
dematerializacja produktów, 
dekarbonizacja energii; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich o 
promowanie rozwoju parków ekologiczno-
przemysłowych na terenie całej UE;

Or. fr

Poprawka 116
Manuel Bompard
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Projekt opinii
Ustęp 2 q (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2q. uważa, że stałe zakotwiczenie 
działań na terenie państw powinno 
stanowić główny element europejskiej 
strategii przemysłowej w celu promowania 
rozwoju działalności produkcyjnych przy 
jednoczesnym eliminowaniu ich śladu 
ekologicznego; nalega zatem na 
znaczenie, w ramach planowania 
demokratyczno-ekologiczno-społecznego, 
planów zagospodarowania przestrzennego 
i rozwoju infrastruktury; podkreśla, że na 
skutek stałego zakotwiczenia przemysłu 
na terenie państw mogą powstać usługi 
publiczne wysokiej jakości na terenie całej 
UE w zakresie edukacji, zdrowia, badań i 
transportu;

Or. fr

Poprawka 117
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 r (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2r. wyraża radość z powodu dużej 
ilości badań i scenariuszy, które wykazały 
wykonalność europejskiego systemu 
wytwarzania energii pochodzącej w 100 % 
ze źródeł odnawialnych najpóźniej w 2050 
r.1a; uważa, że realizacja takiego systemu 
wytwarzania energii jest nieodzowna dla 
bifurkacji europejskich systemów 
przemysłowych i powinna stanowić 
nadrzędny cel europejskiej strategii 
przemysłowej; nalega na kluczową 
konieczność rozwoju europejskich 
sektorów przemysłowych związanych z 
energią odnawialną; wyraża opinię, że 



AM\1209274PL.docx 63/137 PE654.051v01-00

PL

rozwój zdekarbonizowanej produkcji 
wodoru oraz badania nad szerokim 
wachlarzem możliwości związany z taką 
produkcją powinien stanowić priorytet 
europejskiej strategii przemysłowej;
__________________
1a William Zappa Martin Junginger 
Machteld van den Broek „Is a 100% 
renewable European power system 
feasible by 2050?” 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0306261918312790

Or. fr

Poprawka 118
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 s (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2s. podkreśla, że rozwój energii 
odnawialnej oraz gospodarki cyfrowej 
będzie wymagał coraz większej ilości 
metali ziem rzadkich, metali krytycznych 
oraz metali podstawowych; przypomina, 
że eksploatacja górnicza potrzebna do 
takiego rozwoju zużywa ogromne ilości 
wody, co może prowadzić do 
konkurowania z potrzebami lokalnych 
populacji, zwłaszcza w regionach 
borykających się z niedoborem wody; 
podkreśla, że działania związane z 
eksploatacją górniczą prowadzone w 
państwach trzecich mogą stanowić źródło 
intensywnego zanieczyszczenia 
wpływającego na jakość wody, powietrza i 
gleby, wylesianie oraz utratę 
bioróżnorodności; przypomina, że 
działania wydobywcze prowadzone są 
głównie w krajach rozwijających się, gdzie 
normy pracy są mniej restrykcyjne niż w 
UE, co skutkuje tym, że warunki pracy w 
górnictwie zagrażają życiu i zdrowiu 
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pracowników kopalni; podkreśla, że 
zanieczyszczenia spowodowane 
działalnością górniczą mają bezpośredni 
wpływ na warunki życia lokalnej ludności 
i mogą w ostateczności zmusić ją do 
wygnania; przypomina, że społeczności 
lokalne ponoszą pośrednie konsekwencje 
zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby, 
co ma niebagatelny wpływ na ich zdrowie;

Or. fr

Poprawka 119
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 t (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2t. uważa, że celem europejskiej 
strategii przemysłowej powinno być 
również poszukiwanie rozwiązań 
związanych z zastąpieniem lub 
przynajmniej redukcją ilości surowców 
krytycznych niezbędnych dla przemysłu 
europejskiego; podkreśla, że w ramach 
strategii przemysłowej odpady należy 
traktować jako zasoby strategiczne, a ich 
recykling powinien przyczyniać się do 
zmniejszenia zależności od dostawców 
zagranicznych oraz do zmniejszenia szkód 
wyrządzanych środowisku; uważa w 
konsekwencji, że europejska strategia 
przemysłowa powinna w pełni docenić 
przedmiotowe kopalnie miejskie; 
podkreśla jednak, że dziedzina ta 
przedstawia pewne ograniczenia 
strukturalne; wyraża opinię, że w ramach 
europejskiej strategii przemysłowej 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
przeanalizować możliwości relokacji 
niektórych działalności wydobywczych, 
aby zagwarantować warunki socjalne i 
środowiskowe wydobycia zgodne z 
europejskimi normami środowiskowymi i 
socjalnymi; wymaga, aby został 
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ustanowiony obowiązek dochowania 
należytej staranności przez 
przedsiębiorstwa wydobywcze w celu 
uzyskania gwarancji, że wydobycie 
przebiega zgodnie z normami 
środowiskowo-społecznymi 
równoważnymi z normami 
obowiązującymi w UE;

Or. fr

Poprawka 120
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 u (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2u. potępia stanowczo delokalizację 
odpadów toksycznych wytworzonych w 
UE do krajów rozwijających się; uważa, 
że strategia przemysłowa powinna 
prowadzić do drastycznej zmiany 
procesów i technologii produkcji 
generujących takie odpady toksyczne; 
wyraża opinię, że w ramach europejskiej 
strategii przemysłowej Komisja i państwa 
członkowskie powinny przeanalizować 
możliwości relokacji niektórych 
działalności dotyczących przetwarzania 
odpadów toksycznych, aby zagwarantować 
warunki socjalne i środowiskowe 
przetwarzania zgodne z europejskimi 
normami środowiskowymi i socjalnymi; 
wymaga również, aby został ustanowiony 
obowiązek dochowania należytej 
staranności przez przedsiębiorstwa 
odpowiedzialne za transfer transgraniczny 
odpadów toksycznych;

Or. fr

Poprawka 121
Manuel Bompard



PE654.051v01-00 66/137 AM\1209274PL.docx

PL

Projekt opinii
Ustęp 2 v (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2v. wyraża niepokój z uwagi na 
niemalże monopolistyczną pozycję 
Chińskiej Republiki Ludowej w 
odniesieniu do metali ziem rzadkich; 
uważa, że takie uzależnienie UE od Chin 
jest sprzeczne z wymogami strategicznej 
autonomii UE i jej państw członkowskich; 
podkreśla, że przemysł europejski jest co 
do zasady nadmiernie zależny od 
potencjału przemysłowego Chin; uważa, 
że chociaż Chiny nie mają wrogich 
zamiarów geostrategicznych w stosunku 
do UE, prowadzą ofensywną strategię 
przemysłową wspieraną w ogromnym 
stopniu przez państwo; zauważa w tym 
względzie, że Chiny dążą do wzmocnienia 
rangi stosowania metali ziem rzadkich w 
ramach strategii „Made in China 2025” 
oraz 13. Planu Pięcioletniego, tak aby 
chiński przemysł metali ziem rzadkich 
cechowało wprowadzanie na rynek 
towarów o wysokiej wartości dodanej; 
uważa, że zmniejszenie zależności od Chin 
oraz ambitniejsza i bardziej strategiczna 
europejska polityka przemysłowa powinny 
stanowić główny cel europejskiej strategii 
przemysłowej;

Or. fr

Poprawka 122
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 w (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2w. podkreśla, że pandemia Covid-19 
ukazała dramatyczne konsekwencje 
deindustrializacji oraz utraty 
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strategicznych stref przemysłowych dla 
produkcji leków i wyposażenia 
sanitarnego; wyraża obawę, że strategie 
ekonomiczne firm farmaceutycznych 
doprowadziły do rosnącej niestabilności 
łańcuchów produkcji farmaceutycznej; 
krytykuje fakt, że nieustanne dążenie firm 
farmaceutycznych do zmniejszenia 
kosztów doprowadziło do outsourcingu 
produkcji wśród producentów oraz do 
rosnącego zainteresowania krajami o 
niskich kosztach robocizny w celu dostawy 
substancji czynnych; potępia celowość 
takiego modelu ekonomicznego, 
polegającego na zatrzymaniu 
maksymalnej marży ekonomicznej dla 
firm farmaceutycznych i pozostawieniu 
jedynie maleńkiej marży dla producentów, 
często niewystarczającej dla zapewnienia 
trwałości zakładów przemysłowych; 
wyraża obawę, że rosnąca niestabilność 
ekonomiczno-przemysłowa 
podwykonawców spowoduje w logicznym 
następstwie wzrost upadłości na rynku 
wyrobów farmaceutycznych;

Or. fr

Poprawka 123
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 x (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2x. aby złagodzić niedociągnięcia i 
krótkotrwały charakter działań 
prywatnych firm farmaceutycznych, 
wymaga wprowadzenia w życie 
prawdziwej strategii przemysłowej w celu 
odtworzenia warunków lokalnej produkcji 
farmaceutycznej; uważa, że taka 
europejska strategia przemysłu 
farmaceutycznego powinna stać się 
podwaliną prawdziwej strategii na rzecz 
zdrowia publicznego zorientowanej na 
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interes pacjentów; wyraża niepokój w 
związku z próbami odzyskania przez firmy 
farmaceutyczne możliwości przeniesienia 
produkcji wyrobów farmaceutycznych; 
wyraża opinię, że w zamian za korzyści 
wynikające z jakiegokolwiek 
finansowania publicznego, 
przedsiębiorstwa europejskie z sektora 
farmaceutycznego powinny zapewniać 
przejrzystość oraz identyfikowalność 
inwestycji, a także podlegać zobowiązaniu 
do zaopatrywania się na rynku 
europejskim oraz do dostępności cen 
produktu leczniczego; podkreśla, że 
jedynie produkcja publiczna, 
kontrolowana nie tylko przez państwa 
członkowskie, ale również przez 
użytkowników systemów zdrowa, np. 
pracowników przemysłowych, może 
realizować w skuteczny sposób taką 
strategię zdrowia publicznego; nalega, aby 
taka produkcja publiczna obejmowała 
wszystkie produkty farmaceutyczne, leki 
oraz niezbędne surowce; podkreśla 
potrzebę uwzględniania skutków 
środowiskowych takiej produkcji i 
krytykuje fakt, że państwa trzecie, 
zwłaszcza azjatyckie, muszą w pojedynkę 
zmagać się z zanieczyszczeniem 
spowodowanym globalną produkcją 
wyrobów leczniczych; nalega, aby w UE 
budowano zakłady produkcyjne, które 
przestrzegają w większym stopniu normy 
środowiskowe; apeluje do państw 
członkowskich o przeprowadzenie 
nacjonalizacji przemysłu 
farmaceutycznego oraz przedsiębiorstw 
niezbędnych do zapewnienia niezależności 
sanitarnej;

Or. fr

Poprawka 124
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 y (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2y. przypomina, że zdrowie należy do 
fundamentalnych, niezbywalnych i 
uniwersalnych praw człowieka; uważa w 
konsekwencji, że leki są dobrem 
wspólnym ludzkości i nie należy ich 
traktować jako dobro handlowe oceniane 
jedynie pod względem rentowności i 
zyskowności; krytykuje praktyki firm 
farmaceutycznych, które rezygnują z tych 
leków, których rentowność nie jest 
wystarczająco wysoka, nawet jeśli są one 
niezbędne, oraz dążą jedynie do 
maksymalizacji zysków poprzez zgłaszanie 
patentów; przypomina, że patenty nie są 
synonimami innowacji; podkreśla, że 
wsparcie publiczne lub charytatywne 
badań, rozwoju a nawet produkcji jest 
ogromne, dlatego też ryzyko oraz 
inwestycje są również publiczne, podczas 
gdy zyski związane z nieuzasadnionymi i 
coraz wyższymi cenami, są 
sprywatyzowane na korzyść firm 
farmaceutycznych; uważa zatem, że 
system patentowy dotyczący leków jest 
oszukańczy i odbywa się ze szkodą dla 
władz publicznych, instytucji 
zabezpieczenia społecznego, obywateli 
oraz pacjentów; przypomina, że w 
konsekwencji obywatele płacą za leki 
podwójnie i niezmiernie drogo, czy to w 
formie dofinansowania badań czy też w 
formie refundacji leków; uważa, że 
obywatele są pozbawieni lekarstw, które 
powinny do nich należeć;

Or. fr

Poprawka 125
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 z (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2z. wzywa, aby patenty na produkty 
farmaceutyczne, procesy lub metody 
diagnostyczne podlegały systemowi 
urzędowych licencji, jeśli wymaga tego 
interes ogólny, szczególnie w przypadku 
gdy udostępniana publicznie ilość i jakość 
takich produktów lub produktów 
powstałych w wyniku takich procesów lub 
metod jest niewystarczająca lub ich cena 
jest wyjątkowo wysoka, lub w przypadku 
gdy patent jest wykorzystywany w 
warunkach sprzecznych z interesem 
ogólnym; wzywa do natychmiastowego 
zniesienia klauzul wyłączności rynkowej 
oraz wyłączności na badania kliniczne 
określonych w unijnych i krajowych 
przepisach prawnych; apeluje do Komisji i 
państw członkowskich o informowanie 
Światowej Organizacji Handlu (WTO) o 
swoim zamiarze występowania jako 
dozwolony importer w myśl art. 31a 
Porozumienia w sprawie handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS); wymaga, aby wszelkie badania 
prowadzone nad Covid-19 w celu 
opracowania testów, szczepionek, leków, a 
także masek lub oprogramowania, 
diagnostyki oraz narzędzi monitorowania 
opartych na sztucznej inteligencji były 
wyłączone z możliwości opatentowania; 
wzywa, aby ceny lekarstw były ustalane z 
uwzględnieniem otrzymanej przez 
laboratoria farmaceutyczne pomocy 
publicznej oraz na podstawie konkretnych 
elementów, takich jak pochodzenie, cena 
surowców oraz inne wydatki pośrednie, 
np. transport;

Or. fr

Poprawka 126
Manuel Bompard
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Projekt opinii
Ustęp 2 a a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2aa. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeprowadzenia spisu 
wszystkich ostatnich miejsc produkcji 
leków o kluczowym znaczeniu 
terapeutycznym (MITM) na terenie UE; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
przyjęcia następującej wspólnej definicji 
leków MITM: leki lub grupy leków w 
odniesieniu do których przerwanie 
leczenia może zagrażać życiu pacjentów w 
krótkiej i średnioterminowej perspektywie, 
lub oznacza utratę przez pacjentów 
znaczącej szansy w stosunku do stopnia 
ciężkości lub możliwego rozwoju choroby; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
stworzenia ochrony finansowo-
administracyjnej leków MITM w 
zakładach produkcyjnych; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich o 
natychmiastowe zapewnienie warunków 
do zabezpieczenia dostaw leków MITM; 
wzywa państwa członkowskie do 
wznowienia produkcji tych leków MITM, 
które są obecnie importowane i nie byłyby 
regularnie dostarczane pacjentom, lub 
które byłyby zagrożone ryzykiem 
przerwania dostaw, przy czym pozycję 
uprzywilejowaną miałyby te zakłady 
produkcyjne, które dysponują już 
odpowiednim potencjałem operacyjnym; 
wymaga, aby Komisja i państwa 
członkowskie stworzyły jak najszybciej 
jedno lub kilka europejskich 
przedsiębiorstw farmaceutycznych typu 
non-profit i użyteczności publicznej, 
zdolnych do produkcji niektórych leków 
MITM o wysokim ryzyku niedoboru; 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
stworzenia europejskiej rezerwy 
strategicznej leków MITM o wysokim 
ryzyku niedoboru, która mogłaby stanowić 
dla państw członkowskich źródło 
zaopatrzenia w nagłych wypadkach; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 



PE654.051v01-00 72/137 AM\1209274PL.docx

PL

opracowania, we współpracy z ekspertami 
w dziedzinie zdrowia oraz 
stowarzyszeniami pacjentów i 
producentów, otwartej listy leków MITM 
o wysokim ryzyku niedoboru, korzystając 
ze wskaźników monitorowania, takich jak 
poprzednie niedobory oraz wskaźników 
odzwierciedlających słabości łańcucha 
produkcji;

Or. fr

Poprawka 127
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 a b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2ab. wzywa, aby we wszystkich 
państwach członkowskich, lub na 
poziomie Unii jako całości, stworzono 
publiczne centra ds. produktów 
leczniczych; wyraża opinię, że takie 
publiczne centra powinny być zarządzane 
demokratycznie, z zachowaniem pełnej 
przejrzystości, przez zarządy skupiające 
zarówno przedstawicieli krajowych 
organów sanitarnych oraz instytucji 
zabezpieczenia społecznego, jak i 
przedstawicieli związków zawodowych z 
danego sektora przemysłu, stowarzyszeń 
użytkowników systemów zdrowia 
publicznego, naukowców oraz 
parlamentarzystów;

Or. fr

Poprawka 128
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 a c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2ac. uważa, że główne cele takich 
centrów publicznych ds. produktów 
leczniczych powinny być następujące:
a) zapewnienie relokacji oraz publicznej 
produkcji leków, substancji czynnych i 
odczynników, a także diagnostyki zgodnie 
z planem opracowanym demokratycznie 
przez państwa członkowskie;
b) zagwarantowanie zaopatrzenia rezerwy 
strategicznej w kluczowe produkty 
lecznicze;
c) zapewnienie, że zapasy krajowe leków 
są wystarczające, aby sprostać wyzwaniom 
wszelkiej natury, oraz że publiczne 
podmioty produkcyjne będą w stanie 
odpowiednio reagować w przypadku 
nagłego wzrostu zapotrzebowania;
d) umożliwienie przejrzystości 
finansowania badań i rozwoju oraz 
wdrażania zasady warunkowości w 
sektorze prywatnym, korzystającym z 
dofinansowania badań nad lekami i 
szczepionkami;
e) zapewnienie kontroli wszystkich cen 
produktów farmaceutycznych, 
informowanie o rzeczywistych kosztach 
ich produkcji. W przypadku 
importowanych substancji czynnych, 
zapewnienie dostępu do informacji 
dotyczących ich pochodzenia;
f) prace nad rozszerzeniem 
wykorzystywania platform 
diagnostycznych;
g) decydowanie o eksporcie leków i 
produktów farmaceutycznych, aby 
zapewnić pomoc medyczną tym państwom 
trzecim, które jej potrzebują;
h) zapewnienie publikacji wszelkich prac i 
badań związanych z ich działalnością.

Or. fr
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Poprawka 129
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 a d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2ad. przypomina, że przemysł 
chemiczny jest niezbędny do zaspokojenia 
licznych codziennych potrzeb i będzie 
odgrywał ważną rolę w bifurkacji 
ekologicznej; podkreśla, że niemal 
wszystkie produkty i usługi dostępne 
obecnie przechodzą w pewnym momencie 
przez przemysł chemiczny lub są od niego 
uzależnione; przypomina, że przemysł 
chemiczny jest niezbędny do działania 
wszystkich innych gałęzi przemysłu, 
począwszy od przetwarzania plastiku i 
kauczuku, do budownictwa, przemysłu 
farmaceutycznego, metalurgii, produkcji 
środków transportu, informatyki, czy 
przemysłu szklarskiego; uważa z tego 
względu, że przemysł chemiczny ma 
znaczenie strategiczne; stwierdza, że 
przemysł chemiczny pozostaje w znacznym 
stopniu zależny od zasobów kopalnianych, 
zwłaszcza od ropy, oraz że petrochemia 
zasila wiele innych branż chemicznych;

Or. fr

Poprawka 130
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 a e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2ae. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia wszelkich 
niezbędnych środków, w porozumieniu z 
organizacjami reprezentującymi 
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pracodawców i związki zawodowe, aby 
zapewnić, że procesy produkcyjne w 
europejskim przemyśle chemicznym 
przejdą na stosowanie dwunastu zasad 
zielonej chemii, sformułowanych przez 
chemików P. Anastas i J. Warner; 
przypomina, że zielona chemia nie 
ogranicza się jedynie do chemii roślinnej; 
podkreśla, że rozwój biopaliw wpłynął na 
przyspieszenie wylesiania i 
wykorzystywania ziem rolnych 
przeznaczonych na uprawy żywności dla 
ludzi lub bydła do celów związanych z 
produkcją agropaliw; podkreśla potencjał 
chemii opartej na ekologii, jako 
alternatywy dla obecnych procesów 
przemysłowych; wzywa do pełnego 
wykorzystania wiedzy pracowników w 
przechodzeniu europejskiego przemysłu 
chemicznego na procesy bardziej 
przyjazne dla ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników, ludności i 
środowiska, z uwagi na fakt, że tacy 
pracownicy najlepiej znają sposoby 
zapobiegania zagrożeniom, na które są 
narażeni w pierwszej kolejności;

Or. fr

Poprawka 131
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 a f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2af. ubolewa, że ustawodawstwo UE 
dotyczące kontroli zagrożeń związanych z 
poważnymi wypadkami z udziałem 
substancji niebezpiecznych nie jest 
stosowane w skuteczny sposób z powodu 
niedociągnięć w inspekcji i ewaluacji 
zakładów; przypomina, że takie 
niedociągnięcia, których tragicznym 
przykładem jest wypadek w zakładach 
Lubrizol we Francji, spowodowane są 
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zmniejszeniem ilości inspekcji oraz wizyt 
w zakładach na skutek zmniejszającej się 
wciąż liczby kontrolerów; podkreśla, że 
spadek liczby kontrolerów nastąpił na 
skutek zobowiązań do redukcji wydatków 
publicznych zalecanych w ramach 
europejskiego semestru; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wyciągnięcia 
wszelkich wniosków z wypadku w 
zakładach Lubrizol oraz kryzysu 
związanego z Covid-19;

Or. fr

Poprawka 132
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 a g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2ag. wymaga wzmocnionych inspekcji 
w zakładach sklasyfikowanych według 
dyrektywy Seveso oraz najbardziej 
zanieczyszczających instalacji 
przemysłowych, przyjmując zintegrowane 
podejście odpowiednie do rzeczywistości 
każdej instalacji i jej otoczenia; podkreśla, 
że celem takich inspekcji powinno być 
zapobieganie ryzyku występowania 
incydentów i wypadków, drastyczne 
ograniczenie emisji szkodliwych dla 
zdrowia, powietrza, wody i gleby, lepsze 
gospodarowanie odpadami, integracja 
bioróżnorodności, redukcja gazów 
cieplarnianych oraz efektywność 
energetyczna; wymaga poszanowania 
kompetencji technicznych oraz gwarancji 
niezależności inspekcji instalacji 
sklasyfikowanych według dyrektywy 
Seveso od kierujących przedsiębiorstwami 
oraz od organów administracyjnych, a 
także informowania opinii publicznej o 
wynikach kontroli oraz o wpływie 
sklasyfikowanych instalacji na zdrowie i 
środowisko; podkreśla głębokie synergie 
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istniejące pomiędzy codzienną 
rzeczywistością przedmiotowych instalacji 
z punktu widzenia pracowników, inspekcji 
pracy oraz inspekcji sklasyfikowanych 
instalacji; wzywa, aby inspekcja pracy 
oraz inspekcja sklasyfikowanych instalacji 
mogły wymieniać bezpośrednio 
informacje, bez pośrednictwa organów 
administracyjnych, a także by 
niezapowiedziane kontrole były 
przeprowadzane wspólnie przez obydwie 
inspekcje;

Or. fr

Poprawka 133
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 a h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2ah. nalega, aby ponownie 
przeanalizować działania powierzane 
podwykonawcom, z zachowaniem zasady 
zakazu w instalacjach objętych dyrektywą 
Seveso, przy czym przedsiębiorstwo 
zlecające (lub korzystające z usług) 
powinno być zobowiązane do 
przeciwdziałania zagrożeniom w 
odniesieniu do udzielonego przez nią 
upoważnienia do realizacji działań i nie 
może uchylać się od odpowiedzialności na 
rzecz zaangażowanych przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawka 134
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 a i (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2ai. uważa, że europejska strategia 
przemysłowa powinna przyczyniać się do 
poprawy warunków życia i pracy 
pracowników; wyraża zatem opinię, że w 
ramach planowania demokratyczno-
ekologiczno-społecznego europejska 
strategia przemysłowa powinna 
obejmować wiążące cele, aby chronić i 
poprawiać zdrowie w miejscu pracy; 
wzywa, aby medycyna pracy mogła pełnić 
rolę prewencyjną w sytuacji gdy miejsce 
pracy staje się patogenne; wyraża opinię, 
że należy rozszerzyć środki i prerogatywy 
medycyny pracy na podobieństwo środków 
i prerogatyw inspekcji pracy; wzywa 
państwa członkowskie do 
zagwarantowania przepisami prawa 
niezależności medycyny pracy oraz 
inspekcji pracy od pracodawców i 
organów administracyjnych w celu 
zapewnienia skutecznego poszanowania 
prawa pracy;

Or. fr

Poprawka 135
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 a j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2aj. przypomina, że wiele substancji 
wywołujących zaburzenia gospodarki 
hormonalnej ma zastosowanie w 
przemyśle lub jest wytwarzanych 
przemysłowo; podkreśla, że dotyczy to 
wielu dużych sektorów zawodowych w 
środowisku pracy, zarówno na poziomie 
produkcji jak i użytkowania, szczególnie w 
przemyśle farmaceutycznym i 
chemicznym; przypomina, że pracownicy 
nie są w większości przypadków 
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informowani o zagrożeniach, na jakie są 
narażeni, brakuje też środków ochrony 
niezbędnych do przeciwdziałania tym 
zagrożeniom; ubolewa, że we wszystkich 
krajach europejskich w sytuacji uznania 
nowotworu za chorobę zawodową, pod 
uwagę bierze się z reguły tylko jeden 
czynnik wywołujący chorobę, podczas gdy 
normą jest ekspozycja wielotorowa w 
miejscu pracy; stwierdza, że nowotwory 
spowodowane przez pracę zawodową giną 
w masie wszystkich innych nowotworów, 
przez co nie są identyfikowane jako 
nowotwory związane z pracą zawodową; 
potępia fakt, że podczas analizy kosztów 
generowanych przez nowotwory 
spowodowane pracą zawodową z 
podziałem na różne podmioty, okazuje się, 
że to pracownicy i ich rodziny ponoszą 
prawie wszystkie koszty choroby; 
stwierdza, że nowotwory spowodowane 
pracą zawodową są związane z 
ogromnymi kosztami ponoszonymi przez 
pracowników, pracodawców oraz systemy 
zabezpieczenia społecznego 
poszczególnych państw członkowskich; 
wymaga, aby w ramach planowania 
demokratyczno-ekologiczno-społecznego 
określono z wyprzedzeniem cele ochrony 
zdrowia pracowników, które należy 
osiągnąć na podstawie modelu 
ilościowego łączącego dany poziom 
zagrożenia nowotworem z poziomem 
ekspozycji; wzywa, aby wdrożono systemy 
monitorowania pozwalające wszystkich 
osobom, które były w jakimkolwiek 
momencie ich kariery zawodowej 
narażone na czynniki kancerogenne na 
korzystanie z takiego systemu 
monitorowania przez całe ich życie;

Or. fr

Poprawka 136
Manuel Bompard
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Projekt opinii
Ustęp 2 a k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2ak. przypomina, że efektywna strategia 
przemysłowa opiera się przede wszystkim 
na kompetencjach pracowników i wymaga 
nieustannej poprawy warunków życia i 
pracy tych ostatnich; krytykuje 
wypowiedzi polityczne przedstawiające 
sukces strategii przemysłowej jako główny 
problem dla konkurencyjności, a pracę 
jako koszt; przypomina, że to nie 
przedsiębiorstwa są innowacyjne same w 
sobie lecz pracownicy, którzy w nich 
pracują; uważa zatem, że praca jest 
wkładem opartym na kompetencjach 
indywidualnych i zbiorowych, bez których 
innowacja nie jest możliwa; apeluje więc 
do Komisji i państw członkowskich o 
przyjęcie ram prawnych doceniających w 
pełni kompetencje pracowników; 
podkreśla, że sukces europejskiej strategii 
przemysłowej oraz bifurkacji ekologicznej 
jest nierozerwalnie związany z istnieniem 
we wszystkich państwach członkowskich 
ścieżek zawodowych w ramach systemu 
edukacji, publicznych, bezpłatnych i 
wysokiej jakości, korzystających ze 
zrównoważonej sieci terytorialnej; wzywa 
do uznania i skutecznego 
zagwarantowania przez państwa 
członkowskie prawa pracowników do 
ustawicznego kształcenia zawodowego 
oraz do ciągłej edukacji;

Or. fr

Poprawka 137
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 a l (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2al. nalega, aby w ramach europejskiej 
strategii przemysłowej odwoływano się do 
dialogu społecznego w celu zapewnienia 
sprawiedliwej transformacji pracowników 
w miarę rozwoju sztucznej inteligencji 
oraz automatyzacji zadań, zwłaszcza 
poprzez programy kształcenia przez całe 
życie zawodowe, wsparcia osób 
dotkniętych likwidacją miejsc pracy oraz 
dostępu do nowych możliwości na rynku 
pracy; podkreśla, że przedsiębiorstwa 
również powinny inwestować w szkolenie i 
przekwalifikowanie swojej obecnej siły 
roboczej, tak aby sprostać jej potrzebom;

Or. fr

Poprawka 138
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 a m (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2am.  przypomina, że europejska 
strategia przemysłowa doprowadzi do 
rosnącego rozwoju algorytmów oraz 
maszyn zdolnych do uczenia się i 
ewoluowania; podkreśla, że takie 
algorytmy i maszyny powinny być 
projektowane od samego początku w 
transparentny i odpowiedzialny sposób, 
zwracając szczególną uwagę na ich 
oddziaływanie na dobrostan fizyczny i 
psychiczny pracowników; nalega, aby 
pracownicy mogli korzystać z prawa do 
uzyskania wyjaśnień dotyczących decyzji 
podjętych przez algorytmy w celu 
ograniczenia niepewności i 
nieprzejrzystości, które mogą spowodować 
długotrwały uszczerbek w dobrostanie 
pracowników; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ustanowienia 
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odpowiednich przepisów w tym zakresie; 
wzywa Komisję do zaproponowania 
wniosku ustawodawczego dotyczącego 
pracowników dorywczych w ramach 
platform, aby zapewnić im ochronę 
prawną, która jest niezbędna dla ich 
dobrostanu fizycznego i psychicznego;

Or. fr

Poprawka 139
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 a n (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2an. wyraża niepokój dotyczący 
bezprecedensowej liczby osób 
bezrobotnych w Europie na skutek 
kryzysu spowodowanego pandemią Covid-
19; uważa, że europejska strategia 
przemysłowa oraz relokacja produkcji 
stanowią najlepszy instrument do 
realizacji celu pełnego zatrudnienia 
produkcyjnego oraz godnej pracy, 
będącego ósmym celem zrównoważonego 
rozwoju; podkreśla, że redukcja czasu 
pracy może przyczynić się do stworzenia 
milionów miejsc pracy w Europie; 
przypomina prace OECD podkreślające, 
że automatyzacja może pozwolić 
przedsiębiorstwom na zmniejszenie ilości 
roboczogodzin, poprawiając w ten sposób 
warunki życia i pracy pracowników1a; 
podkreśla, że zwiększenie wydajności 
godzinowej jest bezpośrednio związane z 
obniżeniem czasu pracy, zwłaszcza dzięki 
dobroczynnemu oddziaływaniu na 
dobrostan oraz zdrowie fizyczne i 
psychiczne pracowników; przypomina, że 
według szwedzkiego ekonomisty Jonasa 
Nässena obniżenie o 1 % czasu pracy 
spowodowałoby zmniejszenie zużycia 
energii oraz emisji gazów cieplarnianych 
średnio o 0,8 %1b; podkreśla, że wiele 
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innych badań naukowych wykazało silną 
korelację pomiędzy czasem pracy a 
oddziaływaniem na środowisko, a także że 
kraje, które obniżyły czas pracy 
odnotowały bardzo wyraźną poprawę 
wskaźników środowiskowych1c; wzywa z 
uwagi na powyższe wszystkie państwa 
członkowskie do ustanowienia 
ustawowego czasu pracy w ciągu tygodnia 
wynoszącego 32 godziny dla wszystkich 
pracowników;
__________________
1a OCDE (2016) „Automatisation et 
travail indépendant dans une économie 
numérique” 
(https://www.oecd.org/fr/emploi/Automati
sation et travail indépendant dans une 
économie numérique.pdf)
1b Nässén, J., & Larsson, J. (2015). Would 
shorter working time reduce greenhouse 
gas emissions? An analysis of time use 
and consumption in Swedish households. 
Environment and Planning C: 
Government and Policy, 33(4), 726–745. 
(https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.
1068/c12239#articleCitationDownloadCo
ntainer)
1c King, Lewis C. & van den Bergh, 
Jeroen C.J.M., 2017. „Worktime 
Reduction as a Solution to Climate 
Change: Five Scenarios Compared for the 
UK”, Ecological Economics, Elsevier, vol. 
132(C), ss. 124-134 
(https://ideas.repec.org/a/eee/ecolec/v132y
2017icp124-134.html)

Or. fr

Poprawka 140
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 2 a o (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2ao. krytykuje rosnące i powszechne 
wykorzystywanie podwykonawstwa w 
przemyśle; podkreśla, że strategia 
podwykonawstwa ma na celu outsourcing 
ryzyka przemysłowego, handlowego, 
zdrowotnego, bezpieczeństwa, płacowego i 
społecznego poprzez przeniesienie 
odpowiedzialności zlecających na 
podwykonawców, a nawet na 
pracowników; przypomina, że płace i 
status podwykonawców są z reguły niższe 
niż płace i status pracowników etatowych; 
podkreśla, że praktyka podwykonawstwa 
stwarza presję na obniżanie płac i 
wywołuje niepewność co do pracy oraz 
ubóstwo; przypomina, że warunki pracy 
podwykonawców są szczególnie złe, a 
także że prawo do ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa takich pracowników często 
nie jest respektowane; wymaga, aby 
zleceniodawcy, czyli przedsiębiorstwa 
zlecające prace świadczeniodawcom i 
podwykonawcom, ponosiły 
odpowiedzialność społeczną i prawną za 
zobowiązania wynikające z takiego 
zlecenia w zakresie warunków i 
bezpieczeństwa pracy, równości 
traktowania, szkolenia i organizacji czasu 
pracy;

Or. fr

Poprawka 141
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje o spójne strategie 
polityczne UE, które ograniczą powielanie 
działań i poprawią egzekwowanie 
obowiązujących przepisów, oraz o 

skreśla się
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uproszczone finansowanie unijne z uwagi 
na trudności napotykane w szczególności 
przez mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa;

Or. fr

Poprawka 142
Mick Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje o spójne strategie 
polityczne UE, które ograniczą powielanie 
działań i poprawią egzekwowanie 
obowiązujących przepisów, oraz o 
uproszczone finansowanie unijne z uwagi 
na trudności napotykane w szczególności 
przez mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa;

3. wzywa do pełnej zgodności 
wszystkich polityk UE z celami w zakresie 
klimatu i środowiska oraz koniecznych 
zmian przepisów prawnych w celu 
zapewnienia tej zgodności; wzywa do 
lepszego egzekwowania obowiązujących 
przepisów, aby zapewnić pełne wdrożenie 
przepisów dotyczących klimatu i 
środowiska; wzywa, aby fundusze UE na 
odbudowę przyczyniły się do realizacji 
celów w zakresie klimatu i środowiska, i 
uznaje trudności, jakie w szczególności 
napotykają mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 143
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje o spójne strategie 
polityczne UE, które ograniczą powielanie 
działań i poprawią egzekwowanie 
obowiązujących przepisów, oraz o 
uproszczone finansowanie unijne z uwagi 

3. podkreśla, że polityki UE powinny 
być spójne we wszystkich sektorach, aby 
ograniczyć powielanie i promować 
synergię; podkreśla znaczenie 
uwzględniania kwestii klimatu i 
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na trudności napotykane w szczególności 
przez mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa;

środowiska we wszystkich sektorach; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia prawidłowego wdrożenia i 
skutecznego egzekwowania 
obowiązujących przepisów; uważa, że 
należy ułatwić dostęp do finansowania 
UE, w szczególności dla MŚP;

Or. en

Poprawka 144
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje o spójne strategie 
polityczne UE, które ograniczą powielanie 
działań i poprawią egzekwowanie 
obowiązujących przepisów, oraz o 
uproszczone finansowanie unijne z uwagi 
na trudności napotykane w szczególności 
przez mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa;

3. wzywa do spójnych i 
skoordynowanych polityk UE w celu 
ograniczenia powielania i lepszego 
egzekwowania obowiązującego 
prawodawstwa oraz do uproszczenia 
finansowania UE oraz dalszych synergii 
między europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi a innymi 
programami UE w celu wspierania MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw w przechodzeniu na 
bardziej odporną, bardziej ekologiczną i 
cyfrową gospodarkę;

Or. en

Poprawka 145
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje o spójne strategie 
polityczne UE, które ograniczą powielanie 
działań i poprawią egzekwowanie 
obowiązujących przepisów, oraz o 

3. wzywa do spójnej polityki UE i 
pełnego egzekwowania obowiązujących 
przepisów;
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uproszczone finansowanie unijne z uwagi 
na trudności napotykane w szczególności 
przez mikro-, małe i średnie 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 146
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że zgodnie z 
niektórymi obecnymi szacunkami, 
ustabilizowanie ocieplenia klimatu na 
poziomach uzgodnionych w porozumieniu 
paryskim wymagałoby ze strony państw 
G20 inwestycji w kwocie od 16 000 do 103 
000 mld. USD do końca wieku; podkreśla, 
że roczny koszt bezczynności może 
kosztować gospodarkę światową od 1 875 
do 10 000 mld. USD; uważa zatem, że 
koszt bezczynności lub zbyt późnych 
działań jest dużo wyższy niż koszt podjęcia 
działań;

Or. fr

Poprawka 147
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że europejska strategia 
przemysłowa powinna również zapewnić 
udostępnianie jasnych, kompleksowych i 
łatwo dostępnych informacji na temat 
statusu przemysłu europejskiego, w 
szczególności wszystkich informacji 
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istotnych dla zrozumienia wpływu 
produkcji przemysłowej na zdrowie i 
środowisko;

Or. en

Poprawka 148
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uznaje znaczenie mechanizmu 
sprawiedliwego przejścia dla wspierania 
najbardziej dotkniętych regionów i 
pracowników w przejściu na gospodarkę 
neutralną dla klimatu oraz dla 
złagodzenia społeczno-gospodarczego 
wpływu tego przejścia; z zadowoleniem 
przyjmuje propozycję zwiększenia budżetu 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji;

Or. en

Poprawka 149
Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę Komisji polegającą na 
rozszerzeniu centrów innowacji cyfrowych 
na wszystkie regiony europejskie, aby 
umożliwić MŚP integrację innowacji 
cyfrowych, tworząc w ten sposób 
możliwości wolontariatu i szkoleń w 
zakresie technologii cyfrowych; 

Or. ro
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Poprawka 150
Mick Wallace, Clare Daly

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie zielonej 
przysięgi Europejskiego Zielonego Ładu, 
zasady „nie szkodzić”, i uważa, że muszą 
mieć zasadnicze znaczenie dla polityki 
przemysłowej UE;

Or. en

Poprawka 151
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. uważa, mając na uwadze 
inwestycje niezbędne do przeprowadzenia 
bifurkacji oraz wdrożenia wspomagającej 
ją strategii przemysłowej, że Komisja 
powinna dokonać przeglądu wytycznych w 
sprawie pomocy państwa; przypomina, że 
w maju 2012 r. Komisja opublikowała 
komunikat w sprawie modernizacji 
polityki UE w dziedzinie pomocy państwa, 
aby ułatwić taką pomoc, jeśli jest 
„ukierunkowana na zidentyfikowane 
zawodności rynku i cele leżące we 
wspólnym interesie”; uważa, że 
powodzenie bifurkacji ekologicznej, a 
także leżącej u jej podstaw strategii 
przemysłowej, stanowi przedmiot 
wspólnego zainteresowania; przypomina, 
że według wielu badań naukowych 
„zmiana klimatyczna jest największym i 
najbardziej rozległym niepowodzeniem 
rynkowym, jakie kiedykolwiek 
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odnotowano”1a, oprócz tego przypomina, 
że w 2014 r. Komisja przyjęła „Wytyczne 
wspólnotowe w sprawie pomocy państwa 
na rzecz ochrony środowiska i 
efektywności energetycznej”; mając na 
uwadze powyższe, wzywa Komisję do 
przedstawienia przeglądu swojej polityki w 
dziedzinie pomocy państwa, aby zezwolić 
na pomoc państwa mającą na celu 
promowanie repatriacji, ekspansji oraz 
modernizacji produkcji w sektorach 
przemysłowych zidentyfikowanych przez 
władze państw członkowskich w ramach 
planowania demokratyczno-ekologiczno-
społecznego, a tym samym mającą 
znaczenie strategiczne dla realizacji 
bifurkacji;
__________________
1a Stern Nicholas, Stern review on The 
Economics of Climate Change, Executive 
Summary, London, HM Treasury, 2006, 
s. 1.

Or. fr

Poprawka 152
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa do wprowadzenia 
ambitnego podejścia do kwestii klimatu i 
różnorodności biologicznej w kolejnych 
WRF, aby wspierać dekarbonizację 
europejskich społeczeństw i gospodarek, a 
także ochronę i odbudowę różnorodności 
biologicznej; uważa, że ważne jest 
promowanie zrównoważonego rozwoju we 
wszystkich łańcuchach produkcji za 
pośrednictwem publicznych i prywatnych 
źródeł finansowania; podkreśla również 
znaczenie inwestycji na rzecz ochrony 
klimatu i różnorodności biologicznej, w 
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tym funduszy z WRF i planu naprawy 
gospodarczej zapewniających, że fundusze 
unijne nie są wykorzystywane w sposób 
sprzeczny z celami klimatycznymi lub 
środowiskowymi; wzywa państwa 
członkowskie do wycofania wszystkich 
bezpośrednich i pośrednich dopłat do 
paliw kopalnych do 2020 roku, aby 
wypełnić zobowiązania UE w zakresie 
klimatu;

Or. en

Poprawka 153
Mick Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla znaczenie sprostania 
wyzwaniom wynikającym z połączenia 
między przepisami dotyczącymi 
produktów, chemikaliów i odpadów oraz 
osiągnięcia prawdziwiej gospodarki o 
obiegu zamkniętym; uważa, że unijna 
strategia przemysłowa musi iść w parze z 
gospodarką o obiegu zamkniętym i mieć 
zasadnicze znaczenie dla starań UE o 
stworzenie prawdziwej gospodarki o 
obiegu zamkniętym; zauważa, że sektor 
przemysłowy był jednym z 
najtrudniejszych w zakresie wprowadzenia 
zasad dotyczących gospodarki o obiegu 
zamkniętym i oczekuje, że strategia 
przemysłowa wraz z nowym planem 
działania na rzecz gospodarki o obiegu 
zamkniętym przyspieszą to przejście;

Or. en

Poprawka 154
Manuel Bompard
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Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. uważa, że długi publiczne państw 
członkowskich są w przeważającej mierze 
bezpodstawne, ponieważ z jednej strony 
wynikają one głównie z ratowania 
instytucji finansowych przed upadłością 
podczas kryzysu w 2008 r., a także z 
pandemii Covid-19 z drugiej strony; 
uważa, że jest możliwe uwolnienie państw 
członkowskich od tego ciężaru na 
podstawie bieżących ram obowiązujących 
traktatów; wzywa Europejski Bank 
Centralny do przekształcenia długu 
państw członkowskich wobec 
Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych w zerokuponową obligację 
wieczystą;

Or. fr

Poprawka 155
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o przewidywalne ramy 
dotyczące własności intelektualnej, 
ponieważ mają one kluczowe znaczenie 
dla pobudzania inwestycji i promowania 
innowacyjnych rozwiązań, które 
przyczyniają się w szczególności do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych1;

skreśla się

__________________
1 W języku angielskim GHG.

Or. fr
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Poprawka 156
Mick Wallace, Clare Daly

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. Apeluje o przewidywalne ramy 
dotyczące własności intelektualnej, 
ponieważ mają one kluczowe znaczenie 
dla pobudzania inwestycji i promowania 
innowacyjnych rozwiązań, które 
przyczyniają się w szczególności do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych1;

skreśla się

__________________
1 W języku angielskim GHG.

Or. en

Poprawka 157
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o przewidywalne ramy 
dotyczące własności intelektualnej, 
ponieważ mają one kluczowe znaczenie 
dla pobudzania inwestycji i promowania 
innowacyjnych rozwiązań, które 
przyczyniają się w szczególności do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych1;

4. apeluje o jednolity dodatkowy 
certyfikat ochronny, który zapewniłby 
równą ochronę własności intelektualnej 
(IP) innowacyjnym firmom 
farmaceutycznym w całej UE, przy 
jednoczesnym utrzymaniu praw 
producentów leków generycznych do 
produkcji w krajach trzecich, w których 
wygasła dodatkowa ochrona, oraz 
zapewniłby możliwość wejścia leków 
generycznych i leków biopodobnych na 
rynek unijny pierwszego dnia po 
wygaśnięciu odpowiedniego dodatkowego 
certyfikatu ochronnego;

__________________
1 W języku angielskim GHG.
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Or. en

Poprawka 158
Susana Solís Pérez, Ulrike Müller, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o przewidywalne ramy 
dotyczące własności intelektualnej, 
ponieważ mają one kluczowe znaczenie 
dla pobudzania inwestycji i promowania 
innowacyjnych rozwiązań, które 
przyczyniają się w szczególności do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych1;

4. przyznaje, że solidne ramy praw 
własności intelektualnej są kluczowym 
czynnikiem leżącym u podstaw 
europejskiej konkurencyjności; wzywa do 
wzmocnienia i skutecznego egzekwowania 
tych ram, ponieważ ma to kluczowe 
znaczenie dla konkurencyjności, 
utrzymania autonomii technologicznej, 
zachęcania do inwestycji i promowania 
zrównoważonych innowacyjnych 
rozwiązań;

__________________
1 W języku angielskim GHG.

Or. en

Poprawka 159
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje o przewidywalne ramy 
dotyczące własności intelektualnej, 
ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla 
pobudzania inwestycji i promowania 
innowacyjnych rozwiązań, które 
przyczyniają się w szczególności do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych1;

4. apeluje o przewidywalne ramy 
regulacyjne, ponieważ mają one kluczowe 
znaczenie dla pobudzania inwestycji i 
promowania innowacyjnych rozwiązań, 
które przyczyniają się w szczególności do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych1;

__________________ __________________
1 W języku angielskim GHG. 1 W języku angielskim GHG.
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Or. en

Poprawka 160
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia działań w celu 
przywrócenia europejskiej suwerenności 
zdrowotnej i lokalnej produkcji 
farmaceutycznej, dając pierwszeństwo 
niezbędnym i strategicznym lekom, które 
mają zostać określone i zidentyfikowane 
przez władze publiczne na szczeblu UE w 
ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi oraz do zachowania 
atrakcyjnego ekosystemu badań i rozwoju 
w sektorze farmaceutycznym; podkreśla, 
że ta strategia powinna zachęcać 
producentów do zmiany lokalizacji 
produkcji aktywnych składników 
farmaceutycznych (API), produkcji leków 
i mieszanek, pakowania i dystrybucji na 
terenie UE;

Or. en

Poprawka 161
Tudor Ciuhodaru

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że niezbędna jest lepsza 
równowaga między mężczyznami i 
kobietami w sektorach przemysłowych, w 
szczególności poprzez zachęcanie kobiet 
do studiowania nauk ścisłych, technologii, 
inżynierii i matematyki, rozważenia 
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kariery technologicznej i inwestowania w 
umiejętności cyfrowe, poprawiając w ten 
sposób równowagę płci w odniesieniu do 
zakładania przedsiębiorstw i zarządzania 
nimi;

Or. ro

Poprawka 162
Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do zachowania 
prężnego przemysłu farmaceutycznego 
opartego na badaniach; nalega, aby 
środki zaproponowane w przyszłej 
strategii farmaceutycznej Komisji były 
zgodne ze strategią przemysłową i 
koncentrowały się na zagwarantowaniu, 
że Europa pozostanie innowatorem i 
światowym liderem w produkcji leków i 
składników aktywnych;

Or. en

Poprawka 163
Mick Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że Europejski Zielony Ład 
musi tworzyć nowe ekologiczne miejsca 
pracy, w tym, między innymi, w przemyśle; 
wzywa do wzmocnienia praw 
pracowniczych jako niezbędnego warunku 
dla nowych ekologicznych miejsc pracy, 
które poprawią jakość życia i przyczynią 
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się do przejścia na gospodarkę 
ekologiczną; 

Or. en

Poprawka 164
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. oczekuje, że Komisja przedstawi 
dokładną ocenę skutków, z podziałem na 
państwa członkowskie, przed przeglądem 
celów polityki UE w zakresie klimatu i 
ochrony środowiska do roku 2030 i po 
roku 2030;

Or. en

Poprawka 165
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do 
sformalizowania procesu, w ramach 
którego technologie niskoemisyjne będą 
udostępniane i przystępne cenowo dla 
krajów rozwijających się;

Or. en

Poprawka 166
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4b. zauważa, że każda inicjatywa 
dotycząca przywrócenia suwerenności w 
dziedzinie zdrowia w Europie i lokalnego 
przemysłu farmaceutycznego powinna 
obejmować zabezpieczenia publiczne, 
takie jak przejrzystość w odniesieniu do 
wkładów publicznych oraz klauzule 
dotyczące dostępności i przystępności 
cenowej wytwarzanych leków, aby 
zapewnić ich równą dostępność w 
uczciwej cenie;

Or. en

Poprawka 167
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do utworzenia jednego lub 
większej liczby europejskich 
przedsiębiorstw farmaceutycznych typu 
non-profit, które działają w interesie 
publicznym, aby rozwiązać problem 
niedoborów leków i przyczynić się do 
większej dostępności leków na rynkach 
różnych państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 168
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że potrzebne są równe 
warunki działania w skali globalnej; 
postuluje przegląd EU ETS2 i 
mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2, 
aby umożliwić inteligentną repatriację 
produkcji i skrócenie łańcuchów wartości 
oraz uniknąć ucieczki emisji;3

skreśla się

__________________
2 Unijny system handlu uprawnieniami do 
emisji.

Or. fr

Poprawka 169
Mick Wallace, Clare Daly

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. Podkreśla, że potrzebne są równe 
warunki działania w skali globalnej; 
postuluje przegląd EU ETS2 i CBAM3, 
aby umożliwić inteligentną repatriację 
produkcji i skrócenie łańcuchów wartości 
oraz uniknąć ucieczki emisji;

skreśla się

__________________
2 Unijny system handlu uprawnieniami do 
emisji.
3 Mechanizm dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2.

Or. en

Poprawka 170
Sunčana Glavak
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że potrzebne są równe 
warunki działania w skali globalnej; 
postuluje przegląd EU ETS2 i CBAM3, 
aby umożliwić inteligentną repatriację 
produkcji i skrócenie łańcuchów wartości 
oraz uniknąć ucieczki emisji;

5. podkreśla, że potrzebne są równe 
warunki działania w skali globalnej; wzywa 
Komisję, aby w celu zapewnienia równych 
warunków działania dokonała oceny 
wprowadzenia mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2, który jest 
zgodny z WTO, w oparciu o dogłębną 
ocenę skutków wpisaną w naszą strategię 
branżową, tworząc zachętę dla przemysłu 
do wytwarzania czystych i 
konkurencyjnych produktów oraz 
unikania ucieczki emisji, bez narażania 
zdolności handlowych;

__________________
2 Unijny system handlu uprawnieniami do 
emisji.
3 Mechanizm dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2.

Or. en

Poprawka 171
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że potrzebne są równe 
warunki działania w skali globalnej; 
postuluje przegląd EU ETS2 i CBAM3, 
aby umożliwić inteligentną repatriację 
produkcji i skrócenie łańcuchów wartości 
oraz uniknąć ucieczki emisji;

5. podkreśla, że potrzebne są równe 
warunki działania w skali globalnej; wzywa 
do zmiany systemu EU ETS2 zgodnie ze 
zwiększonymi celami klimatycznymi; 
podkreśla w szczególności potrzebę 
zwiększenia liniowego współczynnika 
redukcji i ograniczenia bezpłatnej alokacji 
uprawnień w celu odzwierciedlenia 
postępu technicznego; podkreśla rolę 
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CBAM 3 w unikaniu ucieczki emisji;

__________________ __________________
2 Unijny system handlu uprawnieniami do 
emisji.

2 Unijny system handlu uprawnieniami do 
emisji.

3 Mechanizm dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2.

3 Mechanizm dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2.

Or. en

Poprawka 172
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że potrzebne są równe 
warunki działania w skali globalnej; 
postuluje przegląd EU ETS2 i CBAM3, aby 
umożliwić inteligentną repatriację 
produkcji i skrócenie łańcuchów wartości 
oraz uniknąć ucieczki emisji;

5. podkreśla, że potrzebne są równe 
warunki działania w skali globalnej; 
postuluje przegląd EU ETS2 i CBAM3, aby 
umożliwić inteligentną repatriację 
produkcji i skrócenie łańcuchów wartości 
oraz uniknąć ucieczki emisji węgla, przy 
jednoczesnym zachowaniu 
ekonomicznych zachęt do przejścia na 
gospodarkę ekologiczną i wsparcia rynku 
produktów niskoemisyjnych;

__________________ __________________
2 Unijny system handlu uprawnieniami do 
emisji.

2 Unijny system handlu uprawnieniami do 
emisji.

3 Mechanizm dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2.

3 Mechanizm dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2.

Or. en

Poprawka 173
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że potrzebne są równe 
warunki działania w skali globalnej; 
postuluje przegląd EU ETS2 i CBAM3, aby 
umożliwić inteligentną repatriację 
produkcji i skrócenie łańcuchów wartości 
oraz uniknąć ucieczki emisji;

5. podkreśla, że potrzebne są równe 
warunki działania w skali globalnej; 
postuluje przegląd EU ETS2, biorąc pod 
uwagę przyspieszający kryzys klimatyczny 
i obniżenie kosztów energii odnawialnej, i 
CBAM3, aby umożliwić inteligentną 
repatriację produkcji i skrócenie 
łańcuchów wartości oraz uniknąć ucieczki 
emisji;

__________________ __________________
2 Unijny system handlu uprawnieniami do 
emisji.

2 Unijny system handlu uprawnieniami do 
emisji.

3 Mechanizm dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2.

3 Mechanizm dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2.

Or. en

Poprawka 174
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że unijne cele redukcji 
emisji gazów cieplarnianych będą 
wypaczone, jeśli nie obejmą emisji 
zagranicznych związanych z produkcją 
importowanych dóbr i usług; wyraża 
obawę, że brak włączenia emisji 
importowanych prowadzi do wystąpienia 
zjawiska naczyń połączonych, przez które 
emisje unijne są sztucznie zaniżane i 
wynikają z transferu emisji do państw 
trzecich za sprawą delokalizacji 
działalności przemysłowej; uważa zatem, 
że polityka reindustrializacji UE jest 
zarówno polityką ekologiczną jak i 
autonomii strategicznej ponieważ pozwala 
na lepszą integrację i redukcję śladu 
węglowego UE, zwłaszcza poprzez 
skrócenie łańcuchów wartości oraz 
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utrzymanie zdolności produkcyjnych 
niezbędnych dla powodzenia bifurkacji; 
wzywa Komisję do przedstawienia, 
najpóźniej do 30 czerwca 2021 r., 
mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
oraz wszelkich innych środków, które 
uważa za stosowne, aby emisje gazów 
cieplarnianych związane z dobrami i 
usługami importowanymi do UE oraz 
emisje związane z transportem lotniczym i 
morskim do UE przestały rosnąć i 
zmniejszały się w tym samym tempie co 
pozostałe emisje unijne;

Or. fr

Poprawka 175
Mick Wallace, Clare Daly

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do przyjęcia regulacyjnego 
podejścia do emisji z sektora 
przemysłowego, zgodnie z celem 
porozumienia paryskiego dotyczącego 
ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 
°C, określającego wiążące cele i plany 
działania dla przemysłu; uważa, że EU 
ETS cofnął UE w kwestii emisji 
przemysłowych i wzywa do jego 
zniesienia;

Or. en

Poprawka 176
Christophe Hansen

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje utworzenie strategicznego 
instrumentu inwestycyjnego 
zaproponowanego w pakiecie naprawczym 
i uważa, że można go uzupełnić 
funduszem dywersyfikacji strategicznego 
łańcucha dostaw, aby ograniczyć 
nadmierne poleganie na pojedynczych 
dostawcach i aktywnie wspierać 
przedsiębiorstwa w dywersyfikacji 
produkcji w strategicznych sektorach;

Or. en

Poprawka 177
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. apeluje do Komisji o 
przedstawienie wniosku w sprawie aktu 
ustawodawczego nakładającego na 
przedsiębiorstwa z siedzibą w Unii lub 
prowadzących działalność w Unii 
obowiązek opracowania i realnego 
wykonywania publicznego planu należytej 
staranności w dziedzinie klimatu i 
ochrony środowiska; uważa, że w takich 
planach należy określić – z 
wykorzystaniem wiarygodnej i 
uzasadnionej naukowo metodyki – ich 
bezpośrednie i pośrednie emisje gazów 
cieplarnianych „zakresu 1, 2 i 3” 
powstające poza Unią, a także trajektoria 
zmniejszania tych emisji zgodnie z 
długoterminowym celem zmniejszania 
wzrostu temperatury zapisanym w art. 2 
porozumienia paryskiego oraz 
odpowiednie środki, jakie 
przedsiębiorstwa zamierzają zastosować, 
by dotrzymać tej trajektorii; wzywa, aby 
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takie plany zawierały środki racjonalnej 
należytej staranności pozwalające 
wskazać zagrożenia i zapobiec poważnym 
szkodom w ekosystemach i naruszeniom 
praw człowieka; wymaga, aby istniała 
możliwość skutecznego odwołania do sądu 
przeciwko przedsiębiorstwom, które nie 
przestrzegają obowiązku opracowania i 
skutecznej realizacji planów należytej 
staranności w dziedzinie klimatu i 
ochrony środowiska; wymaga również, 
aby organy sprawiedliwości miały 
możliwość orzekania wobec 
przedsiębiorstw, które naruszają 
obowiązek opracowania i skutecznej 
realizacji planów należytej staranności w 
dziedzinie klimatu i ochrony środowiska 
kar grzywny opartych na rocznych 
obrotach lub dywidendach takich 
przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawka 178
Mick Wallace, Clare Daly

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o lepszą koordynację 
FTA4, aby wspierać spójność między 
handlem, cłami, nadzorem rynku i 
polityką przemysłową; postuluje, aby 
priorytetowo traktować wdrażanie w 
szczególności unijnych przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa produktów w 
odniesieniu do produktów 
importowanych.

skreśla się

__________________
4 Umowy o wolnym handlu.

Or. en
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Poprawka 179
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o lepszą koordynację FTA4, 
aby wspierać spójność między handlem, 
cłami, nadzorem rynku i polityką 
przemysłową; postuluje, aby priorytetowo 
traktować wdrażanie w szczególności 
unijnych przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa produktów w odniesieniu 
do produktów importowanych.

6. apeluje o wdrożenie nowej polityki 
handlowej UE opartej na sprawiedliwości, 
suwerennej równości, współzależności 
oraz współrozwoju; nalega, aby taka nowa 
polityka handlowa była zgodna z 
międzynarodowym prawem w zakresie 
praw człowieka, międzynarodowymi 
normami pracy uznanymi przez 
Międzynarodową Organizację Pracy 
(MOP) oraz trajektorią porozumienia 
paryskiego, mającą na celu ograniczenie 
wzrostu temperatury do 1,5 °C w stosunku 
do poziomu przedindustrialnego; uważa, 
że taka nowa polityka handlowa powinna 
przyczyniać się do realizacji i utrzymania 
pełnego zatrudnienia produkcyjnego na 
terenie UE oraz jej partnerów 
handlowych, oraz zapewniać 
zrównoważony rozwój tych ostatnich, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się;

__________________
4 Umowy o wolnym handlu.

Or. fr

Poprawka 180
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o lepszą koordynację 
FTA4, aby wspierać spójność między 
handlem, cłami, nadzorem rynku i 
polityką przemysłową; postuluje, aby 
priorytetowo traktować wdrażanie w 

6. wzywa do lepszej koordynacji 
między FTA4 a polityką przemysłową UE; 
wzywa do szybkiej modernizacji przepisów 
UE dotyczących bezpieczeństwa 
produktów oraz bardziej odpornej polityki 



AM\1209274PL.docx 107/137 PE654.051v01-00

PL

szczególności unijnych przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa produktów w 
odniesieniu do produktów;

celnej i nadzoru rynku; nalega, aby 
kontrole celne w całej UE odbywały się 
według tych samych standardów, za 
pomocą bezpośredniego jednolitego 
mechanizmu kontroli celnej, w 
koordynacji z państwami członkowskimi i 
w pełnej zgodności z zasadą 
pomocniczości;

__________________ __________________
4 Umowy o wolnym handlu. 4 Umowa o wolnym handlu.

Or. en

Poprawka 181
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o lepszą koordynację FTA4, 
aby wspierać spójność między handlem, 
cłami, nadzorem rynku i polityką 
przemysłową; postuluje, aby priorytetowo 
traktować wdrażanie w szczególności 
unijnych przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa produktów w odniesieniu 
do produktów importowanych.

6. apeluje o koordynację FTA4, aby 
wspierać spójność między handlem, 
ochroną klimatu i środowiska, cłami, 
nadzorem rynku i polityką przemysłową; 
wzywa również do ustanowienia 
możliwych do wyegzekwowania 
rozdziałów dotyczących handlu i 
zrównoważonego rozwoju we wszystkich 
umowach handlowych; podkreśla 
znaczenie wdrożenia przepisów UE 
dotyczących bezpieczeństwa produktów w 
przypadku produktów importowanych;

__________________ __________________
4 Umowy o wolnym handlu. 4 Umowy o wolnym handlu.

Or. en

Poprawka 182
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o lepszą koordynację FTA4, 
aby wspierać spójność między handlem, 
cłami, nadzorem rynku i polityką 
przemysłową; postuluje, aby priorytetowo 
traktować wdrażanie w szczególności 
unijnych przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa produktów w odniesieniu 
do produktów importowanych.

6. apeluje o lepszą koordynację FTA4, 
aby wspierać spójność między handlem, 
cłami, nadzorem rynku i polityką 
przemysłową; podkreśla znaczenie 
dalszego promowania wzajemności 
wysokich unijnych norm społecznych, 
środowiskowych i bezpieczeństwa poprzez 
umowy handlowe;

__________________ __________________
4 Umowy o wolnym handlu. 4 Umowy o wolnym handlu.

Or. en

Poprawka 183
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o lepszą koordynację FTA4, 
aby wspierać spójność między handlem, 
cłami, nadzorem rynku i polityką 
przemysłową; postuluje, aby priorytetowo 
traktować wdrażanie w szczególności 
unijnych przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa produktów w odniesieniu 
do produktów importowanych.

6. apeluje o spójność między polityką 
handlową, celną, nadzorem rynku i 
polityką przemysłową zgodnie z celami 
Europejskiego Zielonego Ładu; postuluje, 
aby priorytetowo traktować wdrażanie w 
szczególności unijnych przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa produktów w 
odniesieniu do produktów;

__________________ __________________
4 Umowy o wolnym handlu.

Or. en

Poprawka 184
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że znaczenie godnej 
pracy dla realizacji zrównoważonego 
rozwoju zostało podkreślone w 8. Celu 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ; 
podkreśla, że za sprawą dumpingu 
socjalnego, wiele przedsiębiorstw 
międzynarodowych i państw trzecich 
obchodzi lub pogarsza w sposób mniej lub 
bardziej zamierzony europejskie i 
międzynarodowe normy społeczne, aby 
czerpać z tego korzyści ekonomiczne, 
szczególnie w zakresie konkurencyjności, 
przyczyniając się w ten sposób do 
deindustrializacji UE i uniemożliwiając 
osiągnięcie celu godnej pracy dla 
wszystkich w UE oraz w państwach 
trzecich;

Or. fr

Poprawka 185
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że zgodnie ze strategią 
przemysłową stosowanie zasad gospodarki 
o obiegu zamkniętym we wszystkich 
sektorach i gałęziach przemysłu może 
potencjalnie stworzyć 700 000 nowych 
miejsc pracy w całej UE do 2030 roku, z 
których wiele będzie w MŚP; podkreśla, że 
polityka przemysłowa Unii musi być w 
pełni dostosowana do nowego planu 
działania na rzecz gospodarki o obiegu 
zamkniętym i zapewnić przejście 
gospodarki europejskiej na gospodarkę 
nietoksyczną o obiegu zamkniętym;

Or. en
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Poprawka 186
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wspiera Komisję w realizacji jej 
celu, jakim jest opracowanie nowej 
strategii przemysłowej UE w dążeniu do 
osiągnięcia bardziej konkurencyjnego i 
odpornego przemysłu na wypadek 
wystąpienia wstrząsów na rynkach 
światowych; popiera ponowną integrację 
łańcuchów dostaw w UE oraz zwiększenie 
unijnej produkcji kluczowych produktów, 
takich jak leki, składniki farmaceutyczne, 
wyroby medyczne, sprzęt i materiały;

Or. en

Poprawka 187
Aldo Patriciello

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję, aby w związku z 
kryzysem COVID-19 i wyraźną potrzebą 
ogólnoeuropejskiej koordynacji i dialogu 
zagwarantowała pacjentom dostęp do 
leczenia, stworzyła platformę ad hoc 
wspólnie z decydentami, władzami, 
przemysłem farmaceutycznym i 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
łańcucha dostaw opieki zdrowotnej w celu 
określenia i uzgodnienia wspólnego planu 
działania;

Or. en
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Poprawka 188
Christophe Hansen

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla znaczenie umów o 
wolnym handlu dla zapewnienia 
konkurencyjności naszego przemysłu UE 
we wdrażaniu celów klimatycznych UE i 
zapobieganiu ucieczce emisji; podkreśla, 
że polityka handlowa musi być skutecznie 
wykorzystywana jako wektor do eksportu 
naszych norm środowiskowych i 
społecznych oraz do zobowiązania 
naszych partnerów handlowych do 
przestrzegania swoich zobowiązań 
wynikających z porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 189
Danilo Oscar Lancini

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do opracowania 
strategii farmaceutycznej, która zapewni 
odpowiednie narzędzia polityczne w celu 
wspierania rozwoju innowacyjnych leków 
z korzyścią dla pacjentów, stabilne i 
skuteczne ramy regulacyjne oraz w pełni 
wykorzysta potencjał cyfrowej 
transformacji opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 190
Jutta Paulus



PE654.051v01-00 112/137 AM\1209274PL.docx

PL

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. ponawia zdecydowane poparcie dla 
określonego przez Komisję w koncepcji 
zielonego ładu celu, jakim jest 
wprowadzenie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2; wzywa 
Komisję do przedstawienia tej reformy w 
ramach programu prac Komisji na rok 
2020;

Or. en

Poprawka 191
Esther de Lange

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla potrzebę przeglądu i 
zmiany unijnych przepisów dotyczących 
zamówień publicznych w celu 
zapewnienia rzeczywiście równych 
warunków działania dla przedsiębiorstw z 
UE, zwłaszcza dla przedsiębiorstw 
wytwarzających zrównoważone produkty 
lub świadczących takie usługi, na 
przykład w dziedzinie transportu 
publicznego;

Or. en

Poprawka 192
Jessica Polfjärd

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do zapewnienia, że 
strategia przemysłowa jest oparta na 
zasadach gospodarki rynkowej; zauważa, 
że konieczne są pewne interwencje 
rynkowe, aby zaradzić niedoskonałościom 
rynku dotyczącym działań w zakresie 
klimatu;

Or. en

Poprawka 193
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję do zapewnienia 
utrzymania godnie wynagradzanych 
miejsc pracy w przemyśle, wysokiego 
poziomu ochrony społecznej w UE oraz 
ciągłej poprawy warunków życia i pracy 
pracowników w państwach trzecich, 
umożliwiających ujednolicenie przy 
równoczesnym utrzymaniu postępu, a 
także do zaproponowania mechanizmu 
kompensacyjnej opłaty społecznej w celu 
kontroli poszanowania 
międzynarodowych norm pracy przez jej 
partnerów; zauważa, że taki mechanizm 
powinien zawierać na wypadek 
stwierdzonej niezgodności regulacji lub 
organizacji produkcji w kraju trzecim z 
międzynarodowymi normami pracy opłatę 
kompensacyjną na wejściu od takiej 
produkcji, której wysokość nie mogłaby 
przekraczać wysokości marży 
dumpingowej odnoszącej się do tej 
produkcji;

Or. fr
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Poprawka 194
Danilo Oscar Lancini

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla kluczowe znaczenie 
dobrze funkcjonującego i 
konkurencyjnego sektora opieki 
zdrowotnej w celu zapewnienia pacjentom 
UE trwałego dostępu do leków i 
zagwarantowania poziomu opieki 
zdrowotnej, na jaki zasługują. uważa, że 
Komisja powinna ułatwiać dialog z 
państwami członkowskimi i wszystkimi 
odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami, aby umożliwić kompleksową 
dyskusję i opracowanie rozwiązań dla 
różnych zainteresowanych stron w 
kwestiach dotyczących stabilności 
farmaceutycznej i wprowadzenia nowych 
technologii do systemów opieki 
zdrowotnej; podkreśla, że platforma 
dialogu powinna uwzględniać różne 
krajowe podejścia do ustalania cen i 
refundacji, a także inwestycji i organizacji 
opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 195
Aldo Patriciello

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. przypomina o znaczeniu 
zrównoważonego i konkurencyjnego 
sektora przemysłu farmaceutycznego dla 
zapewnienia pacjentom trwałego dostępu 
do leków, jak wykazano podczas kryzysu 
związanego z pandemią COVID-19; w 
celu zabezpieczenia istniejących inwestycji 
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produkcyjnych w Europie, zapewnienia 
długoterminowej stabilności, 
konkurencyjności i bezpieczeństwa 
dostaw, wzywa Komisję do wsparcia 
państw członkowskich poprzez specjalne 
opracowanie ad hoc wytycznych UE w 
sprawie zrównoważonych zamówień na 
leki zgodnie z obowiązującymi przepisami 
UE dotyczącymi zamówień publicznych, 
biorąc pod uwagę kryteria wykraczające 
poza najniższą cenę, zwłaszcza poprzez 
wdrożenie kryteriów MEAT;

Or. en

Poprawka 196
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że w celu poprawy 
obiegu zamkniętego gospodarki środki po 
stronie popytu, takie jak promowanie 
zrównoważonej konsumpcji i zwiększenie 
wykorzystania ekologicznych zamówień 
publicznych, to tylko jedna strona medalu, 
i że należy podjąć znaczące wysiłki w celu 
zwiększenia efektywnego gospodarowania 
zasobami i obiegiem zamkniętym w 
procesach produkcyjnych; w tym celu 
wzywa Komisję do ustalenia jasnych 
celów i ram prawnych; z zadowoleniem 
przyjmuje w związku z tym ogłoszenie ram 
polityki dotyczącej zrównoważonego 
produktu i ustanowienie obowiązkowych 
wymogów dotyczących zawartości 
materiałów pochodzących z recyklingu;

Or. en

Poprawka 197
Jessica Polfjärd
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Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że strategia 
przemysłowa powinna opierać się na 
dowodach i najnowszych badaniach 
naukowych; podkreśla znaczenie wkładu 
europejskiego przemysłu i przedsiębiorstw 
w opracowywanie strategii przemysłowej;

Or. en

Poprawka 198
Esther de Lange

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeglądu bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w zakłady 
produkujące leki w ramach europejskiej 
infrastruktury zdrowia o kluczowym 
znaczeniu;

Or. en

Poprawka 199
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa do wprowadzenia 
obowiązkowych i ambitnych rozdziałów 
dotyczących klimatu w umowach o 
wolnym handlu; przypomina o znaczeniu 
przyszłej ustawy o należytej staranności;
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Or. en

Poprawka 200
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję do rozwiązania 
problemu luki w konwergencji między 
państwami członkowskimi jako jednego z 
filarów polityki przemysłowej UE;

Or. en

Poprawka 201
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. przypomina, że międzynarodowe 
zobowiązania UE i jej państw 
członkowskich wobec państw trzecich, a 
szczególnie krajów rozwijających się; 
wymaga od Unii i państw członkowskich 
przestrzegania celu przeznaczenia 0,70 % 
ich produktu krajowego brutto na pomoc 
publiczną związaną z rozwojem na rzecz 
krajów rozwijających się; wymaga, aby 
marże budżetowe uzyskane przez 
wprowadzenie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 oraz 
mechanizmu kompensacyjnej opłaty 
społecznej stanowiły dodatkowy wkład do 
0,70 % produktu krajowego brutto 
przeznaczonego na pomoc publiczną na 
rzecz rozwoju; wzywa do przeznaczenia w 
pierwszej kolejności dodatkowych 
funduszy na wsparcie polityki 
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przystosowania krajów rozwijających się, 
na wsparcie zarządzania i 
zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych, na zagwarantowanie 
dostępu do nich przez najskromniejsze 
gospodarstwa domowe, a także na 
kompensowanie obniżenia subwencji na 
paliwa kopalne w tych krajach; wzywa 
kraje członkowskie do przeniesienia 
technologii niskoemisyjnych do krajów 
wschodzących i rozwijających się, oraz do 
dostosowania odpowiednio tych 
technologii do warunków ekonomicznych, 
społecznych i ekologicznych właściwych 
dla danego kraju oraz do rożnych etapów 
rozwoju każdego kraju;

Or. fr

Poprawka 202
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa Komisję do ustanowienia 
ambitnych celów sektorowych w celu 
poprawy efektywnego gospodarowania 
zasobami, zaczynając od sektorów 
pochłaniających dużą ilość zasobów; 
uważa, że należy również opracować i 
przygotować plany działania, które 
poprowadziłyby przejście różnych 
sektorów w kierunku gospodarki o obiegu 
zamkniętym we współpracy ze 
stowarzyszeniami branżowymi, 
przedsiębiorstwami, związkami 
zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim i środowiskiem 
akademickim; podkreśla znaczenie 
jasnych ram monitorowania, które 
zapewniają kompleksowe i publicznie 
dostępne informacje o poczynionych 
postępach;
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Or. en

Poprawka 203
Aldo Patriciello

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia 
odpowiednich ram ekonomicznych w celu 
zabezpieczenia i modernizacji istniejących 
zdolności produkcyjnych leków, 
technologii i aktywnych składników 
farmaceutycznych (API) w Europie, na 
przykład poprzez przeznaczanie inwestycji 
na jakość leków i bezpieczeństwo dostaw; 

Or. en

Poprawka 204
Danilo Oscar Lancini

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia 
zrównoważonej polityki gospodarczej, 
regulacyjnej i przemysłowej, aby 
zabezpieczyć istniejące operacje 
produkcyjne w Europie i stworzyć 
konkurencyjne ramy dla przemysłu do 
działania w środowisku globalnym;

Or. en

Poprawka 205
Esther de Lange



PE654.051v01-00 120/137 AM\1209274PL.docx

PL

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa Komisję do zwiększenia 
zaangażowania we wspieranie ochrony 
krytycznej infrastruktury zdrowotnej w 
państwach członkowskich i do rozpoczęcia 
stosowania europejskiego programu 
ochrony infrastruktury krytycznej 
(EPOIK) w sektorze infrastruktury 
zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 206
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. uważa, że strategia przemysłowa 
musi zapewniać szereg odpowiednich 
instrumentów, dostosowanych do każdego 
sektora lub ekosystemu i 
skoordynowanych z państwami 
członkowskimi, które zwiększą 
skuteczność europejskich polityk i 
instrumentów;

Or. en

Poprawka 207
Jessica Polfjärd

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. zauważa znaczenie większej liczby 
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badań i innowacji dla rozwiązania kryzysu 
klimatycznego; wzywa Komisję do 
poprawy warunków dla przedsiębiorstw i 
przemysłu w celu zwiększenia ich 
konkurencyjności w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 208
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa do wprowadzenia 
obowiązkowych celów ograniczenia 
zużycia zasobów pierwotnych;

Or. en

Poprawka 209
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji dotyczący przyjęcia bardziej 
strategicznego podejścia do przemysłu 
energii odnawialnej; uważa, że należy w 
pełni wspierać te branże, biorąc pod 
uwagę ich kluczową rolę w dekarbonizacji 
systemów energetycznych i osiągnięciu 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 roku; podkreśla również znaczenie 
przestrzegania pierwszej zasady 
efektywności energetycznej w celu 
zmniejszenia zapotrzebowania na energię;

Or. en



PE654.051v01-00 122/137 AM\1209274PL.docx

PL

Poprawka 210
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. podkreśla, że w oparciu o podejście 
„Jedno zdrowie” zachowanie naturalnych 
ekosystemów ma podstawowe znaczenie 
dla zaspokojenia najpilniejszych potrzeb 
ludzkości, takich jak woda pitna, czyste 
powietrze i żyzne gleby; wzywa do 
szybkiego opracowania solidnych 
wskaźników służących do oceny wpływu 
na różnorodność biologiczną i do 
zapewnienia stopniowego zmniejszania 
zanieczyszczenia, jak określono w strategii 
UE na rzecz różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 211
Danilo Oscar Lancini

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. wzywa do dodatkowego wsparcia 
programów badawczo-rozwojowych 
mających na celu wspieranie przejścia do 
bezpiecznej i zrównoważonej gospodarki o 
obiegu zamkniętym, promującej zarówno 
innowacyjne rozwiązania, jak i 
zwiększenie skali istniejących technologii 
w sektorach strategicznych, w tym 
chemikaliów pochodzenia biologicznego;

Or. en
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Poprawka 212
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. uważa, że Unia Europejska 
powinna dążyć do opracowania 
indywidualnie dostosowanej strategii 
przemysłowej, która będzie stabilnym 
filarem dla Europy w przyszłości, 
zwłaszcza po bezprecedensowym kryzysie 
gospodarczym wywołanym pandemią 
COVID-19;

Or. en

Poprawka 213
Jessica Polfjärd

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. podkreśla znaczenie połączenia 
działań na rzecz zmniejszenia emisji ze 
wzrostem gospodarczym, zwiększoną 
konkurencyjnością i dobrobytem 
obywateli Europy;

Or. en

Poprawka 214
Danilo Oscar Lancini

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. przypomina o istniejących 
dowodach podkreślających ogólną rolę 
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zrównoważonych praktyk zakupowych, a 
zwłaszcza farmaceutycznych, szczególnie 
w zapewnianiu bezpieczeństwa dostaw i 
zabezpieczaniu istniejących inwestycji 
produkcyjnych w Europie; wzywa Komisję 
do opracowania ad hoc wytycznych UE w 
sprawie zamówień na leki zgodnie z 
obowiązującymi przepisami UE 
dotyczącymi zamówień publicznych, 
uwzględniając kryteria wykraczające poza 
najniższą cenę (kryteria MEAT), takie jak 
zapewnienie długoterminowej stabilności, 
konkurencji, bezpieczeństwa dostaw i 
stymulowanie inwestycji w badania i 
produkcję;

Or. en

Poprawka 215
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie przez Komisję strategii 
chemicznej na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, aby dążyć do zerowego 
zanieczyszczenia środowiska 
pozbawionego toksycznych substancji; 
podkreśla, że europejski przemysł 
chemiczny jest jednym z kluczowych 
sektorów dla dobrobytu gospodarczego 
Unii, a jednocześnie nie ma 
zrównoważonego charakteru w zakresie 
zużycia energii i wpływu na środowisko; 
podkreśla znaczenie osiągnięcia 
efektywności energetycznej, obiegu 
zamkniętego i zerowego zanieczyszczenia, 
zwłaszcza w tym sektorze;

Or. en
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Poprawka 216
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. wzywa Komisję Europejską do 
oceny wpływu europejskiej zależności od 
importu do krajów trzecich, zwłaszcza w 
odniesieniu do krajów, w których państwo 
ma znaczącą obecność na rynku, oraz do 
uwzględnienia środków mających na celu 
zaradzenie wszelkim zakłóceniom 
globalnych łańcuchów wartości, w 
szczególności poprzez zwiększoną 
koordynację UE i globalne partnerstwa 
strategiczne;

Or. en

Poprawka 217
Jessica Polfjärd

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. zauważa znaczenie rynku 
wewnętrznego w osiąganiu celów 
klimatycznych Unii i zapewnianiu dobrze 
funkcjonującej gospodarki o obiegu 
zamkniętym; podkreśla znaczenie 
połączenia skutecznej polityki 
klimatycznej i środowiskowej ze 
zwiększoną konkurencyjnością 
przedsiębiorstw i przemysłu;

Or. en

Poprawka 218
Alessandra Moretti
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Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. podkreśla, że w przyszłych 
działaniach Unii w dziedzinie wodoru, 
wyraźny priorytet należy nadać rozwojowi 
zielonego wodoru opartego na 
odnawialnych źródłach energii w 
porównaniu z innymi formami opartymi 
na paliwach kopalnych;

Or. en

Poprawka 219
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6f. podkreśla, że branże 
zrównoważonej i inteligentnej mobilności 
mają zarówno potencjał, jak i 
odpowiedzialność w zakresie napędzania 
transformacji cyfrowej i środowiskowej, 
wspierania konkurencyjności 
przemysłowej Europy i poprawy łączności, 
w szczególności w przemyśle 
motoryzacyjnym, lotniczym, kolejowym i 
stoczniowym; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia inwestycji w 
mobilność o zerowej emisji oraz w 
odporną i bezpieczną infrastrukturę 
transportową, w szczególności w szybkie 
sieci, oraz do dalszego wspierania rozwoju 
zrównoważonych paliw alternatywnych;

Or. en

Poprawka 220
Sunčana Glavak



AM\1209274PL.docx 127/137 PE654.051v01-00

PL

Projekt opinii
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6f. w kontekście obecnego kryzysu 
zdrowotnego i potencjalnych przyszłych 
kryzysów, popiera promowanie 
przedsiębiorstw w UE, zachęcanie do 
produkcji w UE, zmniejszanie zależności 
UE od krajów trzecich, zwiększanie 
zdolności produkcyjnych w zakresie 
produkcji niektórych produktów, w 
szczególności żelu odkażającego, 
wentylatorów i sprzętu ochronnego, a 
także łączenie i koordynowanie cyfrowych 
zdolności produkcyjnych, takich jak druk 
3D, które mogą przyczynić się do 
wytworzenia niezbędnego sprzętu;

Or. en

Poprawka 221
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6f. ponownie podkreśla znaczenie 
zrównoważonego transportu jako części 
przemysłowego łańcucha dostaw, wzywa 
do uwzględnienia kosztów zewnętrznych w 
cenie produktów;

Or. en

Poprawka 222
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 6 g (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6g. podkreśla znaczenie opracowania 
zrównoważonych łańcuchów wartości 
baterii dla obecnych i przyszłych potrzeb 
w zakresie elektromobilności; podkreśla, 
że nowe ramy regulacyjne dotyczące 
baterii powinny w pełni uwzględniać 
wymogi w zakresie zrównoważonego 
rozwoju, takie jak cele dotyczące 
ponownego użycia i recyklingu oraz 
zrównoważone i społecznie 
odpowiedzialne pozyskiwanie surowców; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
wspierania inwestycji w konkurencyjnym i 
zrównoważonym sektorze produkcji 
baterii zapewniającym ramy, które 
obejmują bezpieczny dostęp do surowców, 
wsparcie innowacji technologicznych oraz 
spójne zasady produkcji baterii zgodnie z 
wymogami gospodarki o obiegu 
zamkniętym;

Or. en

Poprawka 223
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 6 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6g. wzywa Europejską Agencję 
Środowiska do sporządzenia wraz z 
Europejską Agencją Chemikaliów raportu 
dotyczącego chemikaliów w środowisku w 
Europie. Raport powinien oceniać 
systemowy charakter niebezpiecznych 
chemikaliów w europejskich systemach 
produkcji i konsumpcji, ich stosowanie w 
produktach, występowanie w środowisku 
europejskim oraz szkody wyrządzone 
zdrowiu ludzkiemu i ekosystemom;

Or. en
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Poprawka 224
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Ustęp 6 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6g. podkreśla, że UE powinna 
zapewnić strategiczną autonomię i 
odporność swoich łańcuchów dostaw 
poprzez ograniczenie uzależnienia od 
importu z krajów trzecich aktywnych 
składników farmaceutycznych, środków 
medycznych i surowców;

Or. en

Poprawka 225
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 6 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6h. podkreśla, że przemysł powinien w 
pełni przyczyniać się do ochrony 
różnorodności biologicznej i środowiska; 
zwraca uwagę, że ponad połowa 
światowego PKB zależy od przyrody i tego, 
co oferuje, a kilka sektorów jest w dużym 
stopniu od niej uzależnionych; zauważa, 
że ponad 90 % utraty różnorodności 
biologicznej i pogorszenie jakości i ilości 
dostępnej wody wynika z wydobycia i 
przetwarzania zasobów; podkreśla, że 
europejska polityka przemysłowa powinna 
być zgodna z celami strategii na rzecz 
różnorodności biologicznej do roku 2030 i 
szanować zasady ostrożności oraz zasady 
„zanieczyszczający płaci”;

Or. en
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Poprawka 226
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 6 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6h. podkreśla, że wychwytywanie i 
składowanie dwutlenku węgla (CCS) 
powinno być brane pod uwagę jedynie w 
przypadku nieuniknionych emisji 
opartych na procesach, pod warunkiem że 
wszystkie zagrożenia dla środowiska 
zostaną w pełni ocenione i uwzględnione;

Or. en

Poprawka 227
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Ustęp 6 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6h. podkreśla znaczenie uznania 
relacji między planem naprawy 
gospodarczej, naszymi ambicjami 
klimatycznymi i cyfrowymi oraz skuteczną 
strategią przemysłową;

Or. en

Poprawka 228
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 6 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6i. podkreśla potrzebę stymulowania 
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rozwoju wiodących rynków i 
wprowadzenia skalowalnych 
instrumentów pobudzających popyt na 
zrównoważone materiały i produkty 
przemysłowe; wzywa Komisję do 
ustanowienia bardziej ambitnych i 
skutecznych norm, kontyngentów i 
standardów w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, recyklingu, 
oszczędności zasobów i energii, zerowego 
zanieczyszczenia i gospodarki o obiegu 
zamkniętym w celu wsparcia ram polityki 
zrównoważonego produktu; wzywa do 
przeglądu norm dotyczących zamówień 
publicznych na podstawowe materiały i 
kontyngentów na produkty i materiały 
neutralne dla klimatu, w tym stal 
bezemisyjną i cement niskowęglowy, a 
także do obowiązkowego etykietowania 
trwałości i możliwości naprawy produktów 
oraz lepszej informacji dla konsumentów;

Or. en

Poprawka 229
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 6 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6i. zwraca uwagę, że przemysł nadal 
w dużym stopniu przyczynia się do 
zanieczyszczenia środowiska, uwalniając 
zanieczyszczenia do powietrza, wody i 
gleby; podkreśla rolę dyrektywy w sprawie 
emisji przemysłowych w ustanawianiu 
obowiązków dla dużych instalacji w celu 
zminimalizowania uwalniania 
zanieczyszczeń; oczekuje na nadchodzący 
plan działania na rzecz zerowego 
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby 
oraz przegląd dyrektywy w sprawie emisji 
przemysłowych, która powinien 
doprowadzić do znacznego ograniczenia 
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zanieczyszczenia przemysłowego;

Or. en

Poprawka 230
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Ustęp 6 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6i. wzywa Komisję do wzmocnienia i 
promowania relokacji i dywersyfikacji 
europejskiego przemysłu w sektorach 
strategicznych, takich jak produkcja 
energii odnawialnej i farmaceutyki, które 
nie są jeszcze odporne;

Or. en

Poprawka 231
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 6 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6j. podkreśla, że europejska strategia 
przemysłowa powinna być w pełni 
dostosowana do przyszłej strategii 
chemicznej na rzecz zrównoważonego 
rozwoju na podstawie eliminacji 
substancji niebezpiecznych i zastąpienia 
ich bezpieczniejszymi substancjami, ze 
szczególnym naciskiem na ograniczenie i 
zapobieganie narażeniu na chemikalia, 
takie jak substancje zaburzające 
funkcjonowanie układu hormonalnego, w 
celu ochrony ludzkiego zdrowia i 
środowiska;

Or. en
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Poprawka 232
Jutta Paulus

Projekt opinii
Ustęp 6 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6j. podkreśla konieczność 
ograniczenia ilości odpadów w sektorze 
przemysłowym; wzywa Komisję do 
wprowadzenia obowiązkowych celów w 
zakresie ponownego wykorzystania 
przemysłowych opakowań; wzywa do 
harmonizacji opakowań w sektorach 
biznesowych i państwach członkowskich 
w celu ułatwienia systemów depozytów;

Or. en

Poprawka 233
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Ustęp 6 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6j. wzywa Komisję do 
zaproponowania sposobów 
zagwarantowania, że jej sieć łańcucha 
dostaw stanie się bardziej odporna, oraz 
do wprowadzenia planu ograniczania 
ryzyka braku leków w celu zarządzania 
wszelkimi potencjalnymi słabymi 
punktami i zagrożeniami dla łańcucha 
dostaw kluczowych leków;

Or. en

Poprawka 234
Alessandra Moretti
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Projekt opinii
Ustęp 6 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6k. podkreśla potrzebę promowania 
innowacji w przemyśle chemicznym oraz 
potwierdza, że przemysł chemiczny jest w 
stanie zapewnić wiele rozwiązań 
niskoemisyjnych; podkreśla, że 
promowanie innowacji i minimalizowanie 
narażenia ludzi i środowiska na 
niebezpieczne chemikalia są kluczowymi 
elementami w przejściu z liniowego na 
zrównoważony przemysł chemiczny o 
obiegu zamkniętym, który dałby temu 
kluczowemu sektorowi gospodarki 
europejskiej znaczącą przewagę 
konkurencyjną;

Or. en

Poprawka 235
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Ustęp 6 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6k. zwraca uwagę, że nową strategię 
przemysłową dla Europy należy 
opracować zgodnie z Zielonym Ładem, 
strategią dla MŚP i planem działania na 
rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 236
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Ustęp 6 l (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6l. podkreśla potrzebę ustanowienia 
europejskiej sieci w celu wspierania i 
lepszej koordynacji wysokiej jakości 
badań medycznych w Europie, biorąc pod 
uwagę duże rozdrobnienie działań 
badawczych w tym obszarze; ponownie 
podkreśla potrzebę wprowadzenia planu 
ograniczania ryzyka niedoboru leków w 
celu zarządzania wszelkimi potencjalnymi 
słabymi punktami i zagrożeniami dla 
łańcucha dostaw kluczowych leków; 
przypomina o znaczeniu przemysłu 
farmaceutycznego opartego na 
badaniach, który ma zasadnicze znaczenie 
dla zapewnienia wysokiej jakości 
produkcji i dostaw leków w celu dotarcia 
do wszystkich potrzebujących pacjentów, 
zapewnienia innowacji oraz wspierania 
odporności, zdolności reagowania i 
gotowości systemów opieki zdrowotnej do 
sprostania przyszłym wyzwaniom;

Or. en

Poprawka 237
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 6 l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6l. wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie do opracowania 
polityk ułatwiających i promujących 
bezpieczną i zrównoważoną produkcję 
chemiczną w Europie, przywracających 
strategiczne łańcuchy wartości, takie jak 
aktywne składniki farmaceutyczne (API) i 
środki dezynfekujące, w celu odzyskania 
kontroli w tym strategicznym obszarze i 
zmniejszenia zależność Europy od krajów 
trzecich, aby zapewnić bezpieczny dostęp i 
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uniknąć niedoborów leków;

Or. en

Poprawka 238
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Ustęp 6 m (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6m. podkreśla znaczenie oparcia 
strategii przemysłowej na ulepszonych 
ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przynoszących korzyści zarówno 
przedsiębiorstwom oraz konsumentom, 
jak i środowisku dzięki niższym kosztom 
produkcji i produktom ponownie 
wykorzystywanym;

Or. en

Poprawka 239
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Ustęp 6 n (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6n. podkreśla potrzebę dostosowania 
nowej strategii przemysłowej do celu 
gospodarki neutralnej dla klimatu do 
2050 roku, jednocześnie podkreślając, że 
europejska polityka klimatyczna musi 
opierać się na dowodach;

Or. en

Poprawka 240
Sunčana Glavak
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Projekt opinii
Ustęp 6 o (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6o. podkreśla, że środowisko i 
gospodarka stanowią podstawę 
społeczeństwa integracyjnego, które 
umożliwia nam radzenie sobie z bieżącymi 
i przyszłymi wyzwaniami oraz 
wykorzystywanie pojawiających się okazji;

Or. en

Poprawka 241
Sunčana Glavak

Projekt opinii
Ustęp 6 p (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6p. uważa, że badania naukowe i 
innowacje w przemyśle będą miały 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
ambitnych celów UE do roku 2030 w 
zakresie zrównoważonego rozwoju 
(gospodarczego, środowiskowego i 
społecznego) oraz dla osiągnięcia 
długoterminowych celów w zakresie 
klimatu i energii;

Or. en


