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Poprawka 1
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając art. 3 ust. 3 TUE, 
który odnosi się do rynku wewnętrznego, 
zrównoważonego rozwoju i społecznej 
gospodarki rynkowej,

Or. en

Poprawka 2
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Europejski filar 
praw socjalnych,

Or. en

Poprawka 3
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 27 maja 2020 r. pt. „Decydujący 
moment dla Europy: naprawa i 
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przygotowanie na następną generację” 
(COM(2020)456),

Or. en

Poprawka 4
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wyniki indeksu 
gospodarki cyfrowej i społeczeństwa 
cyfrowego z 2020 r. opublikowane dnia 11 
czerwca 2020 r.,

Or. en

Poprawka 5
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Projekt rezolucji
Umocowanie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 27 maja 2020 r. pt. „Dostosowany 
program prac Komisji na 2020 r.” 
(COM(2020)440),

Or. en

Poprawka 6
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Sven Schulze, 
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Hildegard Bentele, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça 
Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikaty Komisji 
z dnia 11 marca 2020 r. pt. „Nowy plan 
działania UE dotyczący gospodarki o 
obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i 
bardziej konkurencyjnej Europy” 
(COM(2020)98) i z dnia 2 grudnia 2015 r. 
pt. „Zamknięcie obiegu – plan działania 
UE dotyczący gospodarki o obiegu 
zamkniętym” (COM(2015)0614),

Or. en

Poprawka 7
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając konkluzje pt. 
„Bardziej zamknięty obieg – przejście do 
zrównoważonego społeczeństwa” przyjęte 
przez Radę na jej 3716. posiedzeniu, które 
odbyło się w dniu 4 października 2019 r. 
(12791/19),

Or. en

Poprawka 8
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 b (nowe)



PE653.874v02-00 6/192 AM\1208889PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wniosek Komisji 
dotyczący planu działania dotyczącego 
gospodarki o obiegu zamkniętym 
(COM(2020)98 final),

Or. en

Poprawka 9
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Umocowanie 13

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając wniosek Komisji z 
dnia 4 marca 2020 r. dotyczący 
rozporządzenia ustanawiającego ramy na 
potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmieniającego 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 
(Europejskie prawo o klimacie) 
(COM(2020)0080),

skreśla się

Or. en

Poprawka 10
Eva Kaili

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
dotyczący europejskiej strategii w zakresie 
danych (COM(2020)66),

Or. en
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Poprawka 11
Eva Kaili

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając sprawozdanie na 
temat wpływu sztucznej inteligencji, 
internetu rzeczy i robotyki na 
bezpieczeństwo i odpowiedzialność 
(COM(2020)64),

Or. en

Poprawka 12
Eva Kaili

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Białą księgę 
Komisji w sprawie sztucznej inteligencji – 
Europejskie podejście do doskonałości i 
zaufania (COM(2020)65),

Or. en

Poprawka 13
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Umocowanie 16

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP))3,

skreśla się

_________________
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3 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.

Or. en

Poprawka 14
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Umocowanie 16

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP))3,

skreśla się

_________________
3 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.

Or. en

Poprawka 15
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Umocowanie 20

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(COM(2019)0640),

skreśla się

Or. en

Poprawka 16
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, 
Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Andrus Ansip
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Projekt rezolucji
Umocowanie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając konkluzje Rady 
Europejskiej z dnia 22 marca 2019 r. 
(EUCO 1/19),

Or. en

Poprawka 17
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie planu 
działania dotyczącego strategii 
farmaceutycznej – szybkiego dostępu 
pacjentów do przystępnych cenowo leków,

Or. en

Poprawka 18
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 29 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając konkluzje Rady 
Europejskiej z dnia (22 maja 2013 r.),

Or. en

Poprawka 19
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Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Projekt rezolucji
Umocowanie 35 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając „Strategiczny plan 
na 2050 r. dla energochłonnych sektorów 
przemysłu UE. Raport grupy wysokiego 
szczebla ds. energochłonnych sektorów 
przemysłu z 2019 r.”,

Or. en

Poprawka 20
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Umocowanie 37 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając konkluzje pt. 
„Bardziej zamknięty obieg – przejście do 
zrównoważonego społeczeństwa” przyjęte 
przez Radę na jej 3716. posiedzeniu, które 
odbyło się w dniu 4 października 2019 r. 
(12791/19),

Or. en

Poprawka 21
Jens Geier, Victor Negrescu, Petra Kammerevert, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio

Projekt rezolucji
Umocowanie 38 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając konkluzje Rady z 15 
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listopada 2018 r. w sprawie planu prac w 
dziedzinie kultury na lata 2019-2022 
(2018/C 460/10),

Or. en

Poprawka 22
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio

Projekt rezolucji
Umocowanie 38 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 22 maja 2018 r. pt. „Budowa 
silniejszej Europy: rola polityki dotyczącej 
młodzieży, edukacji i kultury” 
(COM(2018)268),

Or. en

Poprawka 23
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio

Projekt rezolucji
Umocowanie 38 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 22 maja 2018 r. pt. „Nowy 
europejski program na rzecz kultury” 
(COM(2018)267),

Or. en

Poprawka 24
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Massimiliano Smeriglio
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Projekt rezolucji
Umocowanie 38 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 14 listopada 2017 r. pt. 
„Wzmocnienie tożsamości europejskiej 
dzięki edukacji i kulturze” 
(COM(2017)673),

Or. en

Poprawka 25
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Massimiliano Smeriglio

Projekt rezolucji
Umocowanie 38 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie spójnej 
polityki UE dla sektora kultury i sektora 
kreatywnego (2016/2072(INI)),

Or. en

Poprawka 26
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Umocowanie 38 f (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając „Strategiczny plan 
na rzecz konkurencyjnego przekształcenia 
energochłonnych gałęzi przemysłu UE 
umożliwiającego przejście na neutralną 
dla klimatu gospodarkę o obiegu 
zamkniętym do 2050 r.” – raport grupy 
wysokiego szczebla ds. energochłonnych 
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sektorów przemysłu,

Or. en

Poprawka 27
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zrównoważony środowiskowo; 
mając na uwadze, że taka strategia 
powinna obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, priorytetowe traktowanie 
zasady „efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oszczędność energii oraz 
technologie energii odnawialnej;

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zgodny z określonym w 
porozumieniu paryskim i Europejskim 
Zielonym Ładzie celem, którym jest 
ograniczenie wzrostu temperatury do 
1,5°C; mając na uwadze, że taka strategia 
musi zapewniać przejście na nowoczesną, 
cyfrową, w pełni opartą na zasobach 
odnawialnych, wysoce energo- i 
zasobooszczędną europejską bazę 
przemysłową o zerowym poziomie emisji 
gazów cieplarnianych netto najpóźniej do 
2040 r.; mając na uwadze, że należy 
położyć nacisk na zasadę „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”, 
oszczędność energii i zasobów, technologie 
energii odnawialnej, obieg zamknięty i 
nietoksyczne środowisko, przy 
jednoczesnym utrzymaniu i rozwijaniu 
konkurencyjności międzynarodowej i 
unikaniu delokalizacji przemysłu 
europejskiego; mając na uwadze, że 
konkurencyjność przemysłu i polityka 
klimatyczna wzajemnie się uzupełniają 
oraz że innowacyjna i neutralna dla 
klimatu reindustrializacja stworzy lokalne 
miejsca pracy i zapewni konkurencyjność 
europejskiej gospodarki;

Or. en
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Poprawka 28
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, 
Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Martina 
Dlabajová, Fredrick Federley, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zrównoważony środowiskowo; 
mając na uwadze, że taka strategia 
powinna obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, priorytetowe traktowanie 
zasady „efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oszczędność energii oraz 
technologie energii odnawialnej;

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
innowacyjny, sprzyjający włączeniu 
społecznemu, odporny, cyfrowy i 
zrównoważony środowiskowo; mając na 
uwadze, że taka strategia powinna 
obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, wzmacniać wiodącą pozycję 
Europy i zwiększać konkurencyjność oraz 
zmniejszyć zależność od innych części 
świata w strategicznych łańcuchach 
wartości, z jednoczesnym zachowaniem 
otwartego rynku, priorytetowym 
traktowaniem zasady „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”, 
oszczędności energii oraz technologii 
energii odnawialnej bez emisji dwutlenku 
węgla;

Or. en

Poprawka 29
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia A. mając na uwadze, że sektor 
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potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zrównoważony środowiskowo; 
mając na uwadze, że taka strategia 
powinna obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, priorytetowe traktowanie 
zasady „efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oszczędność energii oraz 
technologie energii odnawialnej;

przemysłowy UE bardzo mocno odczuł 
skutki pandemii COVID-19 i potrzebuje 
natychmiastowego i znacznego wsparcia, 
aby się odbudować; mając na uwadze, że 
Unia i państwa członkowskie potrzebują 
nowej strategii przemysłowej, dzięki której 
ich przemysł stanie się bardziej 
konkurencyjny w skali globalnej, odporny i 
zrównoważony środowiskowo, jeżeli 
istnieją możliwości osiągnięcia tego celu 
bez narażania ich stabilności 
gospodarczej i konkurencyjności; mając 
na uwadze, że taka strategia powinna 
obejmować racjonalne i pragmatyczne 
przejście przemysłu europejskiego do 
cyfryzacji i neutralności klimatycznej, 
priorytetowe traktowanie zasady 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oszczędność energii, 
technologie energii odnawialnej oraz 
ciągłe inwestycje w istniejące technologie 
niskoemisyjne;

Or. en

Poprawka 30
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zrównoważony środowiskowo; 
mając na uwadze, że taka strategia 
powinna obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, priorytetowe traktowanie 
zasady „efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oszczędność energii oraz 
technologie energii odnawialnej;

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zrównoważony środowiskowo, z 
jednoczesnym utrzymaniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości 
miejsc pracy; mając na uwadze, że taka 
strategia powinna obejmować dwojakie 
przejście przemysłu europejskiego do 
cyfryzacji i neutralności klimatycznej, 
priorytetowe traktowanie przejścia na 
niskoemisyjne procesy produkcyjne i 
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wdrożenia technologii niskoemisyjnych, 
niezbędne ramy prawne umożliwiające 
dwojaką transformację, zapewnienie 
niezbędnej infrastruktury, zasadę 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oszczędność energii oraz 
technologie energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 31
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zrównoważony środowiskowo; 
mając na uwadze, że taka strategia 
powinna obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, priorytetowe traktowanie 
zasady „efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oszczędność energii oraz 
technologie energii odnawialnej;

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej odporny, przynoszący większe 
rezultaty w dziedzinie społecznej i 
zrównoważony środowiskowo; mając na 
uwadze, że taka strategia powinna 
obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, priorytetowe traktowanie 
ochrony wysokiej jakości miejsc pracy, 
równego rozwoju i zasady „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”, 
oszczędność energii oraz technologie 
energii odnawialnej; mając na uwadze, że 
taka strategia ma zasadnicze znaczenie w 
dążeniu do osiągnięcia naszych celów 
klimatycznych, zwłaszcza określonych w 
porozumieniu paryskim;

Or. en

Poprawka 32
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, 
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Hildegard Bentele, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina 
Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, 
Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zrównoważony środowiskowo; 
mając na uwadze, że taka strategia 
powinna obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, priorytetowe traktowanie 
zasady „efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oszczędność energii oraz 
technologie energii odnawialnej;

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w perspektywie 
długoterminowej i w skali globalnej, 
zróżnicowany, odporny, cyfrowy i 
zrównoważony środowiskowo, mając na 
uwadze, że taka strategia powinna 
obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, które są nierozerwalnie ze 
sobą powiązane i pozwalają na 
zmniejszenie zależności od pewnych 
państw trzecich w strategicznych 
łańcuchach wartości, priorytetowe 
traktowanie zasady „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”, 
oszczędność energii oraz niskoemisyjne 
technologie energetyczne;

Or. en

Poprawka 33
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zrównoważony środowiskowo; 
mając na uwadze, że taka strategia 
powinna obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zrównoważony środowiskowo, a 
także bardziej niezależny od 
międzynarodowych łańcuchów dostaw 
towarów o najbardziej strategicznym 
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klimatycznej, priorytetowe traktowanie 
zasady „efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oszczędność energii oraz 
technologie energii odnawialnej;

znaczeniu; mając na uwadze, że taka 
strategia powinna obejmować przejście 
przemysłu europejskiego do cyfryzacji i 
neutralności klimatycznej, priorytetowe 
traktowanie zasady „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”, 
oszczędność energii oraz technologie 
energii odnawialnej;

Or. fr

Poprawka 34
Eva Kaili

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zrównoważony środowiskowo; 
mając na uwadze, że taka strategia 
powinna obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, priorytetowe traktowanie 
zasady „efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oszczędność energii oraz 
technologie energii odnawialnej;

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
będzie traktowany jako światowy punkt 
odniesienia doskonałości przemysłowej i 
technologicznej, wiodący wyznacznik 
norm oraz stanie się odporny i 
zrównoważony środowiskowo, mając na 
uwadze, że taka strategia powinna 
obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, priorytetowe traktowanie 
zasady „efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oszczędność energii oraz 
technologie energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 35
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Motyw A
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zrównoważony środowiskowo; 
mając na uwadze, że taka strategia 
powinna obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, priorytetowe traktowanie 
zasady „efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oszczędność energii oraz 
technologie energii odnawialnej;

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zrównoważony środowiskowo; 
mając na uwadze, że taka strategia 
powinna obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, z priorytetowym 
traktowaniem zasady „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”, 
oszczędności energii oraz technologii 
energii odnawialnej, oraz wspierać 
stabilny europejski łańcuch wartości w 
zakresie innowacyjnych technologii 
energii odnawialnej i czystych 
technologii;

Or. en

Poprawka 36
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zrównoważony środowiskowo; 
mając na uwadze, że taka strategia 
powinna obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, priorytetowe traktowanie 
zasady „efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oszczędność energii oraz 
technologie energii odnawialnej;

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zrównoważony środowiskowo; 
mając na uwadze, że taka strategia 
powinna obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, priorytetowe traktowanie 
zasady „efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oszczędność energii oraz 
technologie energii odnawialnej, w tym 
wsparcie na rzecz wzmocnienia 
europejskiego łańcucha wartości w 
zakresie czystych technologii;
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Or. en

Poprawka 37
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zrównoważony środowiskowo; 
mając na uwadze, że taka strategia 
powinna obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, priorytetowe traktowanie 
zasady „efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oszczędność energii oraz 
technologie energii odnawialnej;

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje przyszłościowej strategii 
przemysłowej odzwierciedlającej cele 
Europejskiego Zielonego Ładu, dzięki 
której jej przemysł stanie się bardziej 
konkurencyjny w skali globalnej, odporny i 
zrównoważony środowiskowo; mając na 
uwadze, że taka strategia powinna 
obejmować przejście przemysłu 
europejskiego w kierunku wysoce energo- 
i zasobooszczędnej, w pełni opartej na 
zasobach odnawialnych, nietoksycznej 
europejskiej bazy przemysłowej o zerowym 
poziomie emisji gazów cieplarnianych 
netto do 2040 r. oraz w kierunku 
zrównoważonej cyfryzacji;

Or. en

Poprawka 38
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zrównoważony środowiskowo; 
mając na uwadze, że taka strategia 

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny, cyfrowy i zrównoważony 
środowiskowo i będzie kierować się 
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powinna obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, priorytetowe traktowanie 
zasady „efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oszczędność energii oraz 
technologie energii odnawialnej;

zasadą innowacji opartych na wiedzy i 
zasadą równości; mając na uwadze, że taka 
strategia powinna obejmować przejście 
przemysłu europejskiego do cyfryzacji i 
neutralności klimatycznej, priorytetowe 
traktowanie zasady „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”, 
oszczędność energii oraz technologie 
energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 39
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zrównoważony środowiskowo; 
mając na uwadze, że taka strategia 
powinna obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, priorytetowe traktowanie 
zasady „efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oszczędność energii oraz 
technologie energii odnawialnej;

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zrównoważony środowiskowo; 
mając na uwadze, że taka strategia 
powinna obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, wzmacniać wiodącą rolę 
Europy w dwojakiej transformacji, przy 
priorytetowym traktowaniu zasady 
„efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oszczędności energii oraz 
technologii energii odnawialnej i 
technologii cyfrowych;

Or. en

Poprawka 40
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Projekt rezolucji
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Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zrównoważony środowiskowo; 
mając na uwadze, że taka strategia 
powinna obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, priorytetowe traktowanie 
zasady „efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oszczędność energii oraz 
technologie energii odnawialnej;

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zrównoważony środowiskowo; 
mając na uwadze, że taka strategia 
powinna obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, priorytetowe traktowanie 
ponownego uruchomienia produkcji i 
zatrudnienia, zasady „efektywność 
energetyczna przede wszystkim” oraz 
wdrożenia technologii energii odnawialnej 
i technologii niskoemisyjnych;

Or. en

Poprawka 41
Christian Ehler

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zrównoważony środowiskowo; 
mając na uwadze, że taka strategia 
powinna obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, priorytetowe traktowanie 
zasady „efektywność energetyczna przede 
wszystkim”, oszczędność energii oraz 
technologie energii odnawialnej;

A. mając na uwadze, że Unia 
potrzebuje nowej strategii przemysłowej, 
dzięki której jej przemysł stanie się 
bardziej konkurencyjny w skali globalnej, 
odporny i zrównoważony środowiskowo; 
mając na uwadze, że taka strategia 
powinna obejmować przejście przemysłu 
europejskiego do cyfryzacji i neutralności 
klimatycznej, które są nierozerwalnie ze 
sobą powiązane, a także priorytetowe 
traktowanie zasady „efektywność 
energetyczna przede wszystkim”, 
oszczędność energii oraz technologie 
energii odnawialnej;

Or. en
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Poprawka 42
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że konkurenci 
spoza UE często korzystają z mniej 
rygorystycznych przepisów dotyczących 
klimatu i środowiska, tym samym jeszcze 
bardziej ograniczając konkurencyjność 
UE i ponosząc główną odpowiedzialność 
za globalny wzrost poziomu emisji 
dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 43
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że model 
społecznej gospodarki rynkowej znacząco 
przyczynił się do dobrobytu Europy; 
mając na uwadze, że takie podejście 
należy zachować w polityce dotyczącej 
transformacji cyfrowej i ekologicznej;

Or. en

Poprawka 44
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
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Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że oprócz 
odpowiednich poziomów inwestycji, 
badań i innowacji, edukacji i umiejętności 
wzmacniających konkurencyjność i trwały 
rozwój strategia przemysłowa Unii 
powinna zapewniać prawidłowe 
funkcjonowanie jednolitego rynku, 
stwarzać równe warunki działania w UE i 
poza nią oraz gwarantować łatwiejszy 
dostęp do finansowania, surowców i 
rynków;

B. mając na uwadze, że oprócz 
odpowiednich poziomów inwestycji, 
edukacji i umiejętności wzmacniających 
konkurencyjność i trwały rozwój strategia 
przemysłowa Unii powinna skutkować 
pełnym funkcjonowaniem jednolitego 
rynku, pobudzeniem badań i innowacji w 
celu wzmocnienia wiodącej pozycji w 
zakresie kluczowych technologii 
prorozwojowych i zapewnienia 
konkurencyjności w skali globalnej, 
rozwojem i zwiększeniem wewnętrznego 
popytu w UE, budową inteligentnych, 
zrównoważonych i w pełni wzajemnie 
połączonych sieci i projektów w zakresie 
infrastruktury transportowej, 
energetycznej, cyfrowej i wodnej, 
stworzeniem równych warunków działania 
w UE i poza nią oraz łatwiejszym dostępem 
do finansowania, infrastruktury cyfrowej, 
surowców i rynków;

Or. en

Poprawka 45
Salvatore De Meo

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że oprócz 
odpowiednich poziomów inwestycji, 
badań i innowacji, edukacji i umiejętności 
wzmacniających konkurencyjność i trwały 
rozwój strategia przemysłowa Unii 
powinna zapewniać prawidłowe 
funkcjonowanie jednolitego rynku, 

B. mając na uwadze, że oprócz 
odpowiednich poziomów inwestycji, 
edukacji i umiejętności wzmacniających 
konkurencyjność i trwały rozwój strategia 
przemysłowa Unii powinna skutkować 
pełnym funkcjonowaniem jednolitego 
rynku, pobudzeniem badań i innowacji w 
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stwarzać równe warunki działania w UE i 
poza nią oraz gwarantować łatwiejszy 
dostęp do finansowania, surowców i 
rynków;

celu wzmocnienia wiodącej pozycji w 
zakresie kluczowych technologii 
prorozwojowych i zapewnienia 
konkurencyjności w skali globalnej, 
rozwojem i zwiększeniem wewnętrznego 
popytu w UE, budową inteligentnych, 
zrównoważonych i w pełni wzajemnie 
połączonych sieci i projektów w zakresie 
infrastruktury transportowej, 
energetycznej, cyfrowej i wodnej, 
stworzeniem równych warunków działania 
w UE i poza nią oraz łatwiejszym dostępem 
do finansowania, infrastruktury cyfrowej, 
surowców i rynków;

Or. en

Poprawka 46
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio, 
Robert Hajšel, Dan Nica

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że oprócz 
odpowiednich poziomów inwestycji, badań 
i innowacji, edukacji i umiejętności 
wzmacniających konkurencyjność i trwały 
rozwój strategia przemysłowa Unii 
powinna zapewniać prawidłowe 
funkcjonowanie jednolitego rynku, 
stwarzać równe warunki działania w UE i 
poza nią oraz gwarantować łatwiejszy 
dostęp do finansowania, surowców i 
rynków;

B. mając na uwadze, że oprócz 
łańcuchów wartości w dziedzinie 
niskoemisyjnych i cyfrowych produktów i 
technologii w UE, odpowiednich 
poziomów inwestycji, badań i innowacji, 
szybkiego i opłacalnego wdrożenia 
przełomowych technologii, edukacji i 
umiejętności wzmacniających 
konkurencyjność, zatrudnienie i trwały 
rozwój strategia przemysłowa Unii 
powinna zapewniać prawidłowe 
funkcjonowanie jednolitego rynku, 
stwarzać równe warunki działania w UE i 
poza nią oraz gwarantować łatwiejszy 
dostęp do finansowania, surowców 
pozyskanych w zrównoważony sposób, 
energii ze źródeł odnawialnych i rynków; 
mając na uwadze, że aby zapewnić 
bardziej sprzyjający włączeniu 
społecznemu i zrównoważony rozwój dla 
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wszystkich, poradzić sobie z rosnącymi 
niedoborami umiejętności i pracowników 
oraz przygotować następne pokolenie do 
zajęcia przyszłościowych miejsc pracy, 
pilnie potrzebne są znaczące i istotne 
zmiany w edukacji;

Or. en

Poprawka 47
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że oprócz 
odpowiednich poziomów inwestycji, badań 
i innowacji, edukacji i umiejętności 
wzmacniających konkurencyjność i trwały 
rozwój strategia przemysłowa Unii 
powinna zapewniać prawidłowe 
funkcjonowanie jednolitego rynku, 
stwarzać równe warunki działania w UE i 
poza nią oraz gwarantować łatwiejszy 
dostęp do finansowania, surowców i 
rynków;

B. mając na uwadze, że strategia 
przemysłowa Unii powinna zapewniać 
prawidłowe funkcjonowanie jednolitego 
rynku i dematerializację naszej 
gospodarki, zmniejszając uzależnienie UE 
od surowców pierwotnych, stwarzać równe 
warunki działania w UE i poza nią oraz 
gwarantować łatwiejszy dostęp do 
finansowania, surowców pozyskiwanych w 
sposób zrównoważony, większej liczby 
lokalnych zrównoważonych łańcuchów 
dostaw i rynków, a także odpowiednie 
poziomy inwestycji, badań i innowacji, 
edukacji i umiejętności wzmacniających 
konkurencyjność oraz zwiększających 
powszechny dobrobyt, nie wykraczając 
poza ograniczenia naszej planety;

Or. en

Poprawka 48
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw B
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że oprócz 
odpowiednich poziomów inwestycji, badań 
i innowacji, edukacji i umiejętności 
wzmacniających konkurencyjność i trwały 
rozwój strategia przemysłowa Unii 
powinna zapewniać prawidłowe 
funkcjonowanie jednolitego rynku, 
stwarzać równe warunki działania w UE i 
poza nią oraz gwarantować łatwiejszy 
dostęp do finansowania, surowców i 
rynków;

B. mając na uwadze, że strategia 
przemysłowa Unii powinna zapewniać 
odpowiednie poziomy inwestycji, 
zwłaszcza publicznych, wysokiej jakości 
zatrudnienia, badań i innowacji, edukacji i 
umiejętności wzmacniających rozwój i 
jego zrównoważony charakter;

Or. en

Poprawka 49
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że oprócz 
odpowiednich poziomów inwestycji, badań 
i innowacji, edukacji i umiejętności 
wzmacniających konkurencyjność i trwały 
rozwój strategia przemysłowa Unii 
powinna zapewniać prawidłowe 
funkcjonowanie jednolitego rynku, 
stwarzać równe warunki działania w UE i 
poza nią oraz gwarantować łatwiejszy 
dostęp do finansowania, surowców i 
rynków;

B. mając na uwadze, że oprócz 
odpowiednich poziomów inwestycji, badań 
i innowacji, edukacji i umiejętności 
wzmacniających konkurencyjność, trwały 
rozwój i dobrobyt gospodarczy strategia 
przemysłowa Unii powinna zapewniać 
prawidłowe funkcjonowanie jednolitego 
rynku, osiągnięcie celów Unii w dziedzinie 
energii i klimatu, stwarzać równe warunki 
działania w UE i poza nią oraz 
gwarantować łatwiejszy dostęp do 
finansowania, surowców pozyskiwanych w 
sposób zrównoważony i rynków;

Or. en

Poprawka 50
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Motyw B
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że oprócz 
odpowiednich poziomów inwestycji, badań 
i innowacji, edukacji i umiejętności 
wzmacniających konkurencyjność i trwały 
rozwój strategia przemysłowa Unii 
powinna zapewniać prawidłowe 
funkcjonowanie jednolitego rynku, 
stwarzać równe warunki działania w UE i 
poza nią oraz gwarantować łatwiejszy 
dostęp do finansowania, surowców i 
rynków;

B. mając na uwadze, że oprócz 
odpowiednich poziomów inwestycji, badań 
i innowacji, edukacji i umiejętności 
wzmacniających konkurencyjność i trwały 
rozwój strategia przemysłowa Unii 
powinna zapewniać prawidłowe 
funkcjonowanie jednolitego rynku, 
stwarzać równe warunki działania w UE i 
poza nią, szczególnie poprzez 
wprowadzenie zasady wzajemności 
dostępu do rynków, oraz gwarantować 
łatwiejszy dostęp do finansowania, 
surowców i rynków;

Or. fr

Poprawka 51
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że oprócz 
odpowiednich poziomów inwestycji, badań 
i innowacji, edukacji i umiejętności 
wzmacniających konkurencyjność i trwały 
rozwój strategia przemysłowa Unii 
powinna zapewniać prawidłowe 
funkcjonowanie jednolitego rynku, 
stwarzać równe warunki działania w UE i 
poza nią oraz gwarantować łatwiejszy 
dostęp do finansowania, surowców i 
rynków;

B. mając na uwadze, że oprócz 
odpowiednich poziomów inwestycji, badań 
i innowacji, praw socjalnych i dobrobytu 
społecznego, edukacji i umiejętności 
wzmacniających konkurencyjność i trwały 
rozwój strategia przemysłowa Unii 
powinna zapewniać sprawne 
funkcjonowanie gospodarek europejskich, 
dostarczać nowego bodźca do rozwoju 
gospodarek krajowych, stwarzać równe 
warunki działania w UE i poza nią oraz 
gwarantować łatwiejszy dostęp do 
finansowania, surowców i rynków;

Or. en

Poprawka 52



AM\1208889PL.docx 29/192 PE653.874v02-00

PL

Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że oprócz 
odpowiednich poziomów inwestycji, badań 
i innowacji, edukacji i umiejętności 
wzmacniających konkurencyjność i trwały 
rozwój strategia przemysłowa Unii 
powinna zapewniać prawidłowe 
funkcjonowanie jednolitego rynku, 
stwarzać równe warunki działania w UE i 
poza nią oraz gwarantować łatwiejszy 
dostęp do finansowania, surowców i 
rynków;

B. mając na uwadze, że oprócz 
odpowiednich poziomów inwestycji, badań 
i innowacji, edukacji i umiejętności 
wzmacniających konkurencyjność, 
zatrudnienie i trwały rozwój strategia 
przemysłowa Unii powinna zapewniać 
prawidłowe funkcjonowanie jednolitego 
rynku, stwarzać równe warunki działania w 
UE i poza nią oraz gwarantować łatwiejszy 
dostęp do finansowania, technologii, 
bezpiecznych dostaw energii po 
przystępnej cenie, surowców i rynków;

Or. en

Poprawka 53
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao 
Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Pierre Karleskind, Fredrick 
Federley, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że oprócz 
odpowiednich poziomów inwestycji, badań 
i innowacji, edukacji i umiejętności 
wzmacniających konkurencyjność i trwały 
rozwój strategia przemysłowa Unii 
powinna zapewniać prawidłowe 
funkcjonowanie jednolitego rynku, 
stwarzać równe warunki działania w UE i 
poza nią oraz gwarantować łatwiejszy 
dostęp do finansowania, surowców i 
rynków;

B. mając na uwadze, że oprócz 
odpowiednich poziomów inwestycji, badań 
i innowacji, edukacji i umiejętności 
wzmacniających konkurencyjność i trwały 
rozwój strategia przemysłowa Unii 
powinna zapewniać pełne funkcjonowanie 
jednolitego rynku, stwarzać równe warunki 
działania w UE i poza nią, zwłaszcza 
poprzez ustalenie, że zasadą jest wzajemny 
dostęp do rynków, oraz gwarantować 
łatwiejszy dostęp do finansowania, 
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surowców i rynków;

Or. en

Poprawka 54
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że oprócz 
odpowiednich poziomów inwestycji, badań 
i innowacji, edukacji i umiejętności 
wzmacniających konkurencyjność i trwały 
rozwój strategia przemysłowa Unii 
powinna zapewniać prawidłowe 
funkcjonowanie jednolitego rynku, 
stwarzać równe warunki działania w UE i 
poza nią oraz gwarantować łatwiejszy 
dostęp do finansowania, surowców i 
rynków;

B. mając na uwadze, że oprócz 
odpowiednich poziomów inwestycji, badań 
i innowacji, edukacji i umiejętności 
wzmacniających konkurencyjność i trwały 
rozwój strategia przemysłowa Unii 
powinna zapewniać prawidłowe 
funkcjonowanie jednolitego rynku, 
zapobiegać zakłóceniom na rynku, 
stwarzać równe warunki działania w UE i 
poza nią oraz gwarantować łatwiejszy 
dostęp do finansowania, surowców i 
rynków;

Or. en

Poprawka 55
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że do 
zapewnienia strategicznej autonomii i 
odporności Unii konieczna jest wiodąca 
pozycja w zakresie technologii i 
konkurencyjna baza przemysłowa; mając 
na uwadze, że dla konkurencyjności 
przemysłu potrzebne są inwestycje w 
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badania, rozwój i innowacje, a 
przedsiębiorstwa europejskie pozostaną 
uzależnione od dobrze funkcjonującego 
jednolitego rynku i dostępu do rynków 
zagranicznych jako siły napędowej 
konkurencyjności; mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe 
w Europie są w wysokim stopniu 
zintegrowane z globalnymi łańcuchami 
wartości, a po pandemii COVID-19 
prawdopodobnie wzmocnią i 
zdywersyfikują łańcuchy dostaw w celu 
ograniczenia nadmiernego uzależnienia 
od jednego rynku;

Or. en

Poprawka 56
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie 
Brunet, Nicola Danti, Katalin Cseh, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że do 
zapewnienia suwerenności i strategicznej 
autonomii Unii konieczne są 
autonomiczna i konkurencyjna baza 
przemysłowa oraz znaczne nakłady na 
badania i innowacje; mając na uwadze, że 
strategia przemysłowa powinna zawierać 
plan działania mający na celu 
wzmocnienie, skrócenie i dywersyfikację 
łańcuchów dostaw przemysłu 
europejskiego z myślą o zmniejszeniu 
nadmiernego uzależnienia od jedynie 
kilku rynków i zwiększeniu ich 
odporności, a także strategię dotyczącą 
inteligentnej repatriacji miejsc pracy w 
celu zwiększenia produkcji i inwestycji w 
sektorach strategicznych, przywrócenia 
przemysłu w Europie i przeniesienia 
produkcji przemysłowej w niektórych 
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sektorach, które są dla UE strategiczne;

Or. en

Poprawka 57
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w Unii 
Europejskiej nadal brakuje 
przedsiębiorców, takich jak młodzież, 
migranci, osoby starsze, kobiety, których 
potencjał przedsiębiorczy nadal nie został 
w pełni rozwinięty; mając na uwadze, że 
strategia przemysłowa Unii mogłaby 
stanowić okazję do wsparcia kultury 
przedsiębiorczości wśród kategorii osób 
niedostatecznie reprezentowanych lub 
defaworyzowanych oraz do umożliwienia 
im pełnego udziału w transformacji 
cyfrowej i ekologicznej;

Or. en

Poprawka 58
Eva Kaili

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że nowe 
zdolności przemysłowe Unii powinny 
odzwierciedlać i wykraczać poza modele 
produkcyjne nowej rewolucji 
przemysłowej, bowiem różnią się od 
zdolności poprzedniej epoki, jako że 
opierają się na większej łączności, 
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zaawansowanych warstwach cyfrowych, 
przemysłowym internecie rzeczy, sztucznej 
inteligencji, łańcuchu bloków, 
wysokowydajnych systemach 
obliczeniowych i obliczeniach 
kwantowych;

Or. en

Poprawka 59
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że według 
raportu Światowego Forum 
Ekonomicznego pt. „Future of Jobs” 
(Przyszłość zatrudnienia) 65 % dzieci 
rozpoczynających obecnie naukę w szkole 
podstawowej będzie ostatecznie pracować 
w całkowicie nowych zawodach, które 
jeszcze nie istnieją; mając na uwadze, że 
systemy edukacji muszą umożliwiać 
przekazywanie uniwersalnej wiedzy i 
uniwersalnych umiejętności niezbędnych 
w przypadku tej nowej formy kariery 
zawodowej;

Or. en

Poprawka 60
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że każdy 
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sprawiedliwy i zrównoważony model 
produkcji powinien stawiać pracowników, 
ich przedstawicieli i związki zawodowe, a 
także interesy pracowników i zdobywaną 
przez wiele lat wiedzę fachową u podstaw 
swojego rozwoju, aby zapewnić 
demokratyczne funkcjonowanie;

Or. en

Poprawka 61
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że przemysł i 
przedsiębiorstwa w UE powinny aktywnie 
uczestniczyć w planowaniu i 
opracowywaniu programów edukacyjnych 
i szkoleniowych w celu ułatwienia wejścia 
na rynek pracy;

Or. en

Poprawka 62
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że UE powinna 
nadal realizować ambitne umowy 
handlowe, zarówno wielostronne, jak i 
dwustronne;

Or. en
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Poprawka 63
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że przed 
kryzysem związanym z COVID-19 
przemysł europejski już znajdował się na 
rozdrożu, pozostając jednocześnie filarem 
gospodarki europejskiej i zapewniając 
zatrudnienie około 32 milionom osób, 
oraz że jego wkład w europejski PKB 
spadł w ciągu 20 lat z 23 % do 19 %, a 
obecnie stoi w obliczu silnej konkurencji 
międzynarodowej i często odczuwa skutki 
coraz bardziej protekcjonistycznych 
środków handlowych stosowanych przez 
państwa trzecie;

Or. en

Poprawka 64
Eva Kaili

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że poszczególne 
sektory w różnym stopniu rozwinęły 
innowacyjne zdolności produkcyjne i 
umiejętności operacyjne, co powoduje, że 
rozwój zdolności technologicznych i 
kapitału ludzkiego jest w Europie 
nierównomierny, zwłaszcza w 
tradycyjnych sektorach i gałęziach 
przemysłu;
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Or. en

Poprawka 65
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że MŚP 
stanowią ponad 99 % wszystkich 
przedsiębiorstw europejskich, lecz jedynie 
17 % z powodzeniem włączyło technologie 
cyfrowe do swojej działalności; mając na 
uwadze, że 70 % przedsiębiorstw zgłasza 
brak dostępu do uzdolnionych 
pracowników jako przeszkodę w 
inwestowaniu w całej UE;

Or. en

Poprawka 66
Eva Kaili

Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że nowa era 
przemysłowa wymaga innego rodzaju 
organizacji i przedsiębiorstw 
przemysłowych (o cechach 
wykładniczych) niż tradycyjnie 
występujące w gospodarkach UE (o 
cechach liniowych); mając na uwadze, że 
cyfryzacja gospodarki powiela różne 
rodzaje korzyści zakresu i skali, 
prowadząc w ten sposób do zróżnicowania 
przemysłowej dynamiki poziomej i 
pionowej integracji rynku, co zmienia 
pogląd na efektywną wielkość 
przedsiębiorstw oraz cechy konkurencji i 
współpracy wewnątrzrynkowej;
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Or. en

Poprawka 67
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że MŚP 
stanowią trzon gospodarki europejskiej i 
powinny stanowić rdzeń przemysłu UE 
oraz odgrywać kluczową rolę we 
wdrażaniu i realizacji polityki 
przemysłowej UE;

Or. en

Poprawka 68
Eva Kaili

Projekt rezolucji
Motyw B d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bd. mając na uwadze, że przejście na 
nowe modele produkcji przemysłowej nie 
może być wyłącznie wynikiem 
kompleksowej strategii UE, lecz wymaga 
również, aby w przedsiębiorstwach 
prywatnych znacznie wzrosła 
wewnątrzorganizacyjna potrzeba takiej 
transformacji, ponieważ zmiana 
organizacyjna ma charakter wysoce 
kulturowy i jest oparta na wewnętrznej 
chęci zmiany;

Or. en

Poprawka 69
Eva Kaili
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Projekt rezolucji
Motyw B e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Be. mając na uwadze, że przejście do 
nowej ery przemysłowej wymaga również 
zmiany mentalności tworzenia wartości 
(modele biznesowe), dostarczania wartości 
(modele operacyjne) i przechwytywania 
wartości (modele monetyzacji), a zmiany 
te są znacznie trudniejsze do 
wprowadzenia w tradycyjnych sektorach 
przemysłowych działających według 
starszych modeli biznesowych, co 
zmniejsza ich rentowność, 
konkurencyjność i poziom zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 70
Eva Kaili

Projekt rezolucji
Motyw B f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bf. mając na uwadze, że organizacje 
przemysłowe, które rozwinęły cyfrowo 
zaawansowane zdolności przemysłowe, 
zwiększyły swoją efektywność pod 
względem przychodów na pracownika i 
obrotu środków trwałych o 9 %, natomiast 
bezczynne i nieinnowacyjne 
przedsiębiorstwa doświadczyły 
zmniejszenia efektywności przychodów o 
4 %; mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa, które z powodzeniem 
podjęły próbę rozwinięcia zdolności 
operacyjnych nowej ery przemysłowej, 
zwiększyły swoją rentowność pod 
względem EBIT i marży zysku netto o 
26 %, w przeciwieństwie do bezczynnych 
przedsiębiorstw, które doświadczyły 
znacznego obniżenia rentowności o 24 %; 



AM\1208889PL.docx 39/192 PE653.874v02-00

PL

mając na uwadze, że liczby te wskazują, iż 
największym wyzwaniem dla UE jest 
zaradzenie tym rozbieżnościom przy 
opracowywaniu polityki, która 
koncentrowałaby się na intensyfikacji 
popytu na innowacje technologiczne, 
poprawa mechanizmów transferu 
technologii i ułatwienie transformacji 
wewnątrzorganizacyjnej przedsiębiorstw; 

Or. en

Poprawka 71
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania 
gospodarczego w Europie; mając na 
uwadze, że w tym kontekście punktem 
wyjścia każdej zorientowanej na 
przyszłość strategii przemysłowej powinna 
być naprawa przemysłu;

C. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania 
gospodarczego w Europie; mając na 
uwadze, że w tym kontekście szybka i 
sprawiedliwa naprawa gospodarcza nie 
będzie możliwa przy dotychczasowym 
sposobie działania, a punktem wyjścia 
każdej zorientowanej na przyszłość 
strategii przemysłowej powinna być 
naprawa przemysłu w duchu transformacji 
i zgodnie z długoterminowymi celami UE 
w zakresie klimatu i środowiska;

mając na uwadze, że transformacja ta 
stanowi dla Europy szansę na 
zmodernizowanie jej fundamentów 
przemysłowych, utrzymanie i repatriację 
miejsc pracy i kluczowej produkcji 
przemysłowej oraz na rozwój umiejętności 
i zdolności niezbędnych do podjęcia 
globalnych wysiłków na rzecz osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju;

Or. en
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Poprawka 72
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Fabienne Keller, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, 
Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Nicola Danti, Pierre Karleskind, Martina 
Dlabajová, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania 
gospodarczego w Europie; mając na 
uwadze, że w tym kontekście punktem 
wyjścia każdej zorientowanej na 
przyszłość strategii przemysłowej powinna 
być naprawa przemysłu;

C. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania 
gospodarczego w Europie; mając na 
uwadze, że ucierpiały wszystkie sektory 
gospodarki, w szczególności MŚP w 
różnych sektorach, a w niektórych z nich 
działalność całkowicie ustała; dotyczy to w 
szczególności branży turystycznej i 
gastronomicznej, kreatywnej i kulturalnej, 
lecz również bardziej tradycyjnych 
sektorów przemysłu (motoryzacja, 
budownictwo, przestrzeń kosmiczna, 
przemysł lotniczy, przemysł aluminiowy, 
hutnictwo stali, przemysł włókienniczy 
itd.); mając na uwadze, że w tym 
kontekście punktem wyjścia każdej 
zorientowanej na przyszłość strategii 
przemysłowej powinna być naprawa 
przemysłu, z jednoczesnym 
uwzględnieniem długoterminowych celów 
przemysłowych;

Or. en

Poprawka 73
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka



AM\1208889PL.docx 41/192 PE653.874v02-00

PL

C. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania 
gospodarczego w Europie; mając na 
uwadze, że w tym kontekście punktem 
wyjścia każdej zorientowanej na 
przyszłość strategii przemysłowej powinna 
być naprawa przemysłu;

C. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania 
gospodarczego w Europie; mając na 
uwadze, że globalny kryzys zdrowotny 
pokazał potrzebę zwiększenia 
samodzielności państw i Unii Europejskiej 
w istotnych i strategicznych sektorach; 
mając na uwadze, że w tym kontekście 
punktem wyjścia każdej zorientowanej na 
przyszłość strategii przemysłowej powinna 
być naprawa przemysłu oraz wsparcie 
przedsiębiorstw w sposób zrównoważony 
w celu zapewnienia miejsc pracy i 
przejścia do bardziej odpornej gospodarki 
europejskiej;

Or. en

Poprawka 74
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Massimiliano Smeriglio, Robert Hajšel, Carlo 
Calenda

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania 
gospodarczego w Europie; mając na 
uwadze, że w tym kontekście punktem 
wyjścia każdej zorientowanej na 
przyszłość strategii przemysłowej powinna 
być naprawa przemysłu;

C. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania 
gospodarczego w Europie; mając na 
uwadze, że w tym kontekście punktem 
wyjścia każdej zorientowanej na 
przyszłość strategii przemysłowej powinna 
być naprawa przemysłu, szczególnie w 
odniesieniu do tych sektorów, które 
najbardziej odczuły skutki środków 
izolacji w związku z pandemią COVID-19; 
mając na uwadze, że naprawa ta powinna 
być całkowicie zgodna z celami 
zrównoważonego rozwoju ONZ, 
porozumieniem paryskim i Europejskim 
prawie o klimacie;

Or. en
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Poprawka 75
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania 
gospodarczego w Europie; mając na 
uwadze, że w tym kontekście punktem 
wyjścia każdej zorientowanej na 
przyszłość strategii przemysłowej powinna 
być naprawa przemysłu;

C. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania 
gospodarczego w Europie; mając na 
uwadze, że w tym kontekście punktem 
wyjścia każdej zorientowanej na 
przyszłość strategii przemysłowej powinna 
być naprawa przemysłu, która pomogłaby 
w przebudowie przemysłu i transformacji 
w kierunku celów neutralności 
klimatycznej i efektywnego 
gospodarowania zasobami dzięki 
wykwalifikowanym pracownikom 
wspomagającym te przekształcenia;

Or. en

Poprawka 76
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Nicolás González Casares

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania 
gospodarczego w Europie; mając na 
uwadze, że w tym kontekście punktem 
wyjścia każdej zorientowanej na 
przyszłość strategii przemysłowej powinna 
być naprawa przemysłu;

C. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania 
gospodarczego w Europie, co stwarza 
niebezpieczeństwo pogłębienia 
nierówności i zaostrzenia napięć 
społecznych w Unii Europejskiej, 
zwłaszcza wśród najsłabszych obywateli; 
mając na uwadze, że w tym kontekście 
punktem wyjścia każdej zorientowanej na 
przyszłość strategii przemysłowej powinna 
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być naprawa przemysłu;

Or. en

Poprawka 77
Salvatore De Meo

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania 
gospodarczego w Europie; mając na 
uwadze, że w tym kontekście punktem 
wyjścia każdej zorientowanej na 
przyszłość strategii przemysłowej powinna 
być naprawa przemysłu;

C. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania 
gospodarczego w Europie; mając na 
uwadze, że w tym kontekście punktem 
wyjścia każdej zorientowanej na 
przyszłość strategii przemysłowej powinna 
być naprawa przemysłu oraz zapewnienie 
długoterminowej globalnej 
konkurencyjności, szczególnie w 
rozwijających się sektorach, w tym w 
branżach pracochłonnych;

Or. en

Poprawka 78
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania 
gospodarczego w Europie; mając na 
uwadze, że w tym kontekście punktem 
wyjścia każdej zorientowanej na 
przyszłość strategii przemysłowej powinna 
być naprawa przemysłu;

C. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania 
gospodarczego w Europie; mając na 
uwadze, że w tym kontekście punktem 
wyjścia każdej zorientowanej na 
przyszłość strategii przemysłowej powinna 
być naprawa przemysłu kładąca 
fundamenty pod przebudowę i 
przekształcenie bazy przemysłowej zgodnie 
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z celami Europejskiego Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 79
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas 
Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania 
gospodarczego w Europie; mając na 
uwadze, że w tym kontekście punktem 
wyjścia każdej zorientowanej na 
przyszłość strategii przemysłowej powinna 
być naprawa przemysłu;

C. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania 
gospodarczego w Europie; mając na 
uwadze, że w tym kontekście punktem 
wyjścia każdej zorientowanej na 
przyszłość strategii przemysłowej powinna 
być naprawa przemysłu oraz zapewnienie 
długoterminowej globalnej 
konkurencyjności, szczególnie w 
rozwijających się sektorach, w tym w 
branżach pracochłonnych;

Or. en

Poprawka 80
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Romana 
Jerković

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania 
gospodarczego w Europie; mając na 

C. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania 
gospodarczego w Europie; mając na 
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uwadze, że w tym kontekście punktem 
wyjścia każdej zorientowanej na 
przyszłość strategii przemysłowej powinna 
być naprawa przemysłu;

uwadze, że w tym kontekście punktem 
wyjścia każdej zorientowanej na 
przyszłość strategii przemysłowej powinna 
być naprawa przemysłu, przy 
zdecydowanym podejściu prospołecznym i 
proekologicznym;

Or. en

Poprawka 81
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania 
gospodarczego w Europie; mając na 
uwadze, że w tym kontekście punktem 
wyjścia każdej zorientowanej na 
przyszłość strategii przemysłowej powinna 
być naprawa przemysłu;

C. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i jej skutki doprowadziły do 
bezprecedensowego załamania 
gospodarczego w Europie; mając na 
uwadze, że w tym kontekście punktem 
wyjścia każdej zorientowanej na 
przyszłość strategii przemysłowej musi 
być naprawa przemysłu;

Or. en

Poprawka 82
Eva Kaili

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że według 
pierwszych statystyk dotyczących skutków 
pandemii COVID-19 przedsiębiorstwa, 
niezależnie od wielkości, które 
wprowadziły warstwę cyfrową, były 
odporniejsze na wstrząsy wynikające z 
zakłóceń w konsumpcji oraz z 
niedomagań operacyjnych w łańcuchy 
dostaw; mając na uwadze, że ostatnia 
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pandemia ujawniła rozróżnienie między 
digitalizacją (przedsiębiorstwa 
posiadające pewne zdolności cyfrowe) a 
cyfryzacją (przedsiębiorstwa posiadające 
oprócz zdolności cyfrowej również 
efektywne procedury łączące zdolności 
technologiczne z rutynowymi 
czynnościami pracowników);

Or. en

Poprawka 83
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 pokazał kluczową 
rolę zasobów cyfrowych, w tym łączności i 
sieci, oraz umiejętności cyfrowych jako 
narzędzia umożliwiającego pracownikom i 
przedsiębiorstwom dostosowanie sposobu 
wykonywania zadań i operacji do sytuacji 
nadzwyczajnej; mając na uwadze, że 
odporność infrastruktury cyfrowej i 
podnoszenie umiejętności cyfrowych 
pracowników to obszary priorytetowe dla 
zwiększenia konkurencyjności 
przedsiębiorstw europejskich, zwłaszcza 
MŚP;

Or. en

Poprawka 84
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że 
reindustrializacja i przenoszenie produkcji 
w Unii i państwach członkowskich 
powinny stanowić priorytet nowej 
europejskiej strategii przemysłowej; mając 
na uwadze, że polityka przenoszenia 
produkcji powinna opierać się na 
istotnych i strategicznych sektorach, które 
zagwarantują suwerenność Europy, 
państw członkowskich i obywateli 
europejskich, w szczególności w 
przypadku kryzysów finansowych, 
społecznych, zdrowotnych i 
środowiskowych;

Or. en

Poprawka 85
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 pokazała niedoskonałość 
gospodarki rynkowej pod wieloma 
względami, w szczególności niemożność 
produkcji wystarczających produktów 
pierwszej potrzeby, takich jak maski, 
respiratory lub inny sprzęt sanitarny 
niezbędny do zareagowania na kryzys;

Or. en

Poprawka 86
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip
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Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19, która doprowadziła do 
niedoboru wyrobów medycznych i 
produktów leczniczych, po raz kolejny 
ujawniła, że Europa jest nadmiernie 
uzależniona od przywozu surowców z 
zagranicy, zwłaszcza dla sektorów 
strategicznych;

Or. en

Poprawka 87
Eva Kaili

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że ogromne 
znaczenie ma ciągłość między krótko- i 
długoterminową strategią przemysłową 
Unii, podkreśla, że odporność, cyfryzacja i 
zrównoważony rozwój nie powinny być 
traktowane odrębnie, a rozpatrywane 
całościowo, ponieważ wzajemnie się 
uzupełniają; podkreśla również, że w 
każdej przyszłej polityce przemysłowej UE 
wykładnicze i powstające technologie, 
takie jak sztuczna inteligencja, analiza 
danych, łańcuch bloków, wysokowydajne 
systemy obliczeniowe i obliczenia 
kwantowe, zapewniają większą wartość, 
jeśli traktuje się jako zbieżne, a nie 
odrębne;

Or. en

Poprawka 88
Eva Kaili
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Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że nowa era 
przemysłowa w Europie wymaga bardziej 
zaawansowanego technologicznie 
pojmowania koncepcji infrastruktur i ich 
wzajemnego oddziaływania między 
przestrzenią analogową i cyfrową, 
szczególnie w kontekście przemysłowego 
internetu rzeczy; podkreśla, że należy 
dokonać znacznych inwestycji w 5G/6G, 
architektury zarządzania danymi (od 
przetwarzania w chmurze po 
przetwarzanie danych na obrzeżach sieci i 
w mgle), przemysłowy internet rzeczy oraz 
w zdolność UE do łączenia maszyn za 
pomocą prawnie zastrzeżonych 
półprzewodników skonstruowanych w 
Europie;

Or. en

Poprawka 89
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ze względu na 
nowe długi zaciągnięte w celu przetrwania 
kryzysu prawdopodobnie ulegnie 
osłabieniu struktura finansowa 
przedsiębiorstw, czego efektem będzie 
powolny wzrost gospodarczy w długim 
horyzoncie czasowym;

D. mając na uwadze, że ze względu na 
nowe długi zaciągnięte w celu przetrwania 
kryzysu prawdopodobnie ulegnie 
osłabieniu struktura finansowa 
przedsiębiorstw, czego efektem będzie 
powolny wzrost gospodarczy oraz brak 
możliwości inwestowania w dwojakie 
przejście na cyfrową i neutralną dla 
klimatu gospodarkę w krótkim, średnim i 
długim horyzoncie czasowym;

Or. en
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Poprawka 90
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ze względu na 
nowe długi zaciągnięte w celu przetrwania 
kryzysu prawdopodobnie ulegnie 
osłabieniu struktura finansowa 
przedsiębiorstw, czego efektem będzie 
powolny wzrost gospodarczy w długim 
horyzoncie czasowym;

D. mając na uwadze, że ze względu na 
nowe długi zaciągnięte w celu przetrwania 
kryzysu prawdopodobnie ulegną 
osłabieniu struktura finansowa 
przedsiębiorstw i ich zasoby ludzkie, czego 
efektem będzie powolny wzrost 
gospodarczy w długim horyzoncie 
czasowym;

Or. en

Poprawka 91
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ze względu na 
nowe długi zaciągnięte w celu przetrwania 
kryzysu prawdopodobnie ulegnie 
osłabieniu struktura finansowa 
przedsiębiorstw, czego efektem będzie 
powolny wzrost gospodarczy w długim 
horyzoncie czasowym;

D. mając na uwadze, że ze względu na 
nowe długi zaciągnięte w celu przetrwania 
kryzysu prawdopodobnie ulegnie 
osłabieniu struktura finansowa 
przedsiębiorstw, czego efektem będzie 
powolny wzrost gospodarczy w średnim 
horyzoncie czasowym;

Or. en

Poprawka 92
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Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że ze względu na 
nowe długi zaciągnięte w celu przetrwania 
kryzysu prawdopodobnie ulegnie 
osłabieniu struktura finansowa 
przedsiębiorstw, czego efektem będzie 
powolny wzrost gospodarczy w długim 
horyzoncie czasowym;

D. mając na uwadze, że ze względu na 
nowe długi zaciągnięte w celu przetrwania 
kryzysu ulegnie osłabieniu struktura 
finansowa przedsiębiorstw, czego efektem 
będzie powolny wzrost gospodarczy w 
długim horyzoncie czasowym;

Or. en

Poprawka 93
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że poza 
kryzysem związanym z COVOD-19 
jednym z największych wyzwań 
wymagających wspólnego kompleksowego 
podejścia pozostają zmiana klimatu i 
degradacja środowiska; mając na uwadze, 
że emisje przemysłowe w UE stanowią 
około 20 % całkowitych emisji gazów 
cieplarnianych w Europie i że w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia wysiłki na rzecz 
redukcji tych emisji uległy stagnacji; 
mając na uwadze, że coraz więcej faktów 
wskazuje na to, iż sektor przemysłowy jest 
w stanie obniżyć poziom emisji gazów 
cieplarnianych do zera netto; mając na 
uwadze, że wymaga to połączenia środków 
ukierunkowanych na transformację 
energetyki, procesów, produktów i modeli 
biznesowych we wszystkich ekosystemach 
przemysłowych i łańcuchach dostaw; 
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mając na uwadze, że przejście na przemysł 
neutralny dla klimatu jest porównywalny z 
nową rewolucją przemysłową i daje 
Europie możliwość zostania liderem 
innowacji technologicznych i zapewnienia 
nieulegających dezaktualizacji miejsc 
pracy jako podstawy ciągłego dobrobytu w 
Europie oraz że trzeba jednego pokolenia, 
aby przekształcić sektor przemysłu i 
wszystkie łańcuchy wartości, a zatem 
wszystkie decyzje i działania w zakresie 
polityki i inwestycji muszą być obecnie 
zgodne z celem, którym jest zerowy poziom 
emisji gazów cieplarnianych netto;

Or. en

Poprawka 94
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że niemożliwe 
okazało się, aby długoletni nacisk na 
konkurencyjność i podejścia rynkowe 
mógł wyeliminować rozbieżności 
pomiędzy państwami członkowskimi i 
regionami, gdyż spowodował utratę wielu 
miejsc pracy i wzmógł dezindustrializację 
całych regionów; mając na uwadze, że 
tylko zdecydowana publiczna strategia 
przemysłowa może zagwarantować 
prawdziwie równy, zrównoważony i 
sprawiedliwy rozwój przemysłowy, w tym 
miejsca pracy o wysokiej jakości, oraz 
osiągnięcie ambitnych celów społecznych 
i środowiskowych;

Or. en

Poprawka 95
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Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że w 
europejskim sektorze przemysłowym 
występują bardzo ścisłe powiązania, także 
między przedsiębiorstwami różnej 
wielkości i państwami członkowskimi, w 
związku z czym globalną konkurencyjność 
Europy skuteczniej zwiększy europejskie 
podejście zapewniające korzyści całemu 
łańcuchowi produktywności, od dużych 
zakładów produkcyjnych do MŚP;

Or. en

Poprawka 96
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że europejski 
przemysł obronny oraz lotniczy i 
kosmiczny, a także jego łańcuch dostaw 
okazały się już strategicznym atutem dla 
całej Unii Europejskiej i wartością 
dodaną dla europejskiej integracji 
przemysłowej, badań i rozwoju, 
technologii i innowacji, wzrostu, pracy 
zawodowej i konkurencji;

Or. en
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Poprawka 97
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy pokazał kluczową rolę osłon 
społecznych w przypadku wstrząsów 
gospodarczych oraz znaczenie 
zapewnienia dostępu do powszechnej 
ochrony socjalnej, zwłaszcza młodym, 
nietypowym pracownikom lub 
pracownikom o słabszej pozycji na rynku;

Or. en

Poprawka 98
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że przejście na 
przemysł bezemisyjny zaszkodzi niektórym 
sektorom i że w trakcie wystąpią 
niepowodzenia powodujące zamykanie 
działalności i wzrost bezrobocia;

Or. en

Poprawka 99
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 i późniejsze środki wsparcia 
publicznego dla prywatnych 
przedsiębiorstw, a następnie masowe 
zwolnienia, potwierdzają, że polityka 
przemysłowa musi gwarantować miejsca 
pracy o wysokiej jakości, zarówno w fazie 
naprawy, jak i przebudowy;

Or. en

Poprawka 100
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie i gwarantującej strategiczną 
autonomię Unii;

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i ekologiczna, dobrze 
funkcjonujący jednolity rynek oraz 
otwarta autonomia strategiczna powinny 
stanowić główne elementy wszystkich 
strategii unijnych, w związku z czym 
uważa, że potrzebna jest ogólna 
koordynacja różnych sposobów podejścia, 
celów i zadań, aby stworzyć funkcjonujące 
ramy dla naszych przedsiębiorstw i 
przemysłu; w tym kontekście apeluje do 
Komisji o zdefiniowanie kompleksowej 
strategii przemysłowej wspierającej 
zarówno transformację ekologiczną, jak i 
cyfrową oraz umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami, sprzyjającej przemianie, 
zapewniającej długofalowy wzrost i 
globalną konkurencyjność w oparciu o 
innowacje i cyfryzację strategicznych 
łańcuchów wartości, wzmacniającej 
ducha przedsiębiorczości, zachęcającej do 
tworzenia przedsiębiorstw typu start-up i 
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innych przedsiębiorstw oraz zwiększającej 
strategiczną odporność i autonomię Unii;

Or. en

Poprawka 101
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie i gwarantującej strategiczną 
autonomię Unii;

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa powinna stanowić główny 
element wszystkich strategii unijnych do 
2050 r.; w tym kontekście apeluje do 
Komisji o zdefiniowanie kompleksowej 
strategii przemysłowej, która 
obejmowałyby wsparcie gospodarcze i 
środki wspomagające na rzecz naprawy i 
przekształcenia poszczególnych sektorów 
przemysłu, zwłaszcza dzięki MŚP, oraz 
gwarantowała strategiczną autonomię 
Unii; podkreśla, że UE powinna 
stopniowo dążyć do zrównoważonego 
rozwoju środowiska bez szkody dla 
konkurencyjności i dobrobytu społeczno-
gospodarczego oraz bez dyskryminacji 
jakiejkolwiek formy technologii, która 
może przyczynić się do gospodarczej 
trwałości procesu transformacji;

Or. en

Poprawka 102
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie i gwarantującej strategiczną 
autonomię Unii;

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna oraz 
strategiczna przewaga i autonomia 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie, kształtującej długofalowy 
wzrost i globalną konkurencyjność w 
oparciu o innowacje i strategiczne 
łańcuchy wartości, wzmacniającej ducha 
przedsiębiorczości, zachęcającej do 
tworzenia i poszerzania zakresu 
działalności przedsiębiorstw typu start-up 
i innych przedsiębiorstw oraz 
zwiększającej strategiczną odporność i 
autonomię Unii;

Or. en

Poprawka 103
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie i gwarantującej strategiczną 
autonomię Unii;

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, określającej 
jasną ścieżkę ich przeprowadzenia, w tym 
poprzez uruchomienie odpowiednich 
środków finansowych w celu 
umożliwienia niezbędnych inwestycji, i 
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gwarantującej strategiczną autonomię Unii 
w zakresie kluczowych łańcuchów 
wartości i ich surowców niezbędnych przy 
transformacji energetycznej;

Or. en

Poprawka 104
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie i gwarantującej strategiczną 
autonomię Unii;

1. jest zdania, że przejście na wysoce 
energo- i zasobooszczędną, w pełni opartą 
na zasobach odnawialnych, nietoksyczną 
europejską gospodarkę o zerowym 
poziomie emisji gazów cieplarnianych 
netto do 2040 r. powinno stanowić główny 
element wszystkich strategii unijnych; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tym procesem transformacji zgodnie z 
celami Europejskiego Zielonego Ładu, 
sprzyjającej przemianie, gwarantującej 
pewność prawa i polityki, a ostatecznie 
strategiczną autonomię Unii;

Or. en

Poprawka 105
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna oraz 
wiodąca pozycja w zakresie technologii 
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wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie i gwarantującej strategiczną 
autonomię Unii;

powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie, kształtującej długofalowy 
wzrost i globalną konkurencyjność dzięki 
wolnemu handlowi i otwartym rynkom 
oraz zwiększającej strategiczną autonomię 
i odporność Unii;

Or. en

Poprawka 106
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda, Dan Nica

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie i gwarantującej strategiczną 
autonomię Unii;

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej, w tym solidnych ram 
prawnych, umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, 
zapewniającej, by nikt nie pozostał bez 
pomocy, sprzyjającej przemianie i 
gwarantującej strategiczną autonomię Unii, 
neutralność klimatyczną i 
konkurencyjność międzynarodową;

Or. en

Poprawka 107
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
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Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie i gwarantującej strategiczną 
autonomię Unii;

1. jest zdania, że transformacja w 
kierunku społeczeństwa 
charakteryzującego się odpornością 
społeczną, gospodarczą i środowiskową 
powinna stanowić główny element 
wszystkich strategii unijnych; w tym 
kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie i umożliwiającej osiągnięcie 
celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz 
zapewniającej pewność polityki i prawa, a 
także długofalowy dobrobyt i strategiczną 
autonomię Unii;

Or. en

Poprawka 108
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie i gwarantującej strategiczną 
autonomię Unii;

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie i gwarantującej strategiczną 
autonomię Unii w szczególności dla 
łańcuchów wartości oraz dostaw 
surowców;

Or. fr
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Poprawka 109
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie i gwarantującej strategiczną 
autonomię Unii;

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie i gwarantującej strategiczną 
autonomię Unii, w tym dostępność 
kluczowych surowców i sprawne 
wykorzystanie danych we wszystkich 
sektorach;

Or. en

Poprawka 110
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie i gwarantującej strategiczną 
autonomię Unii;

1. jest zdania, że Komisja powinna 
zdefiniować kompleksową strategię 
przemysłową sprzyjającą przemianie, 
zwiększającą konkurencyjność przemysłu 
UE i gwarantującą strategiczną autonomię 
Unii;

Or. en
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Poprawka 111
Marek Paweł Balt

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie i gwarantującej strategiczną 
autonomię Unii;

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie i gwarantującej strategiczną 
autonomię Unii pod względem surowców i 
łańcuchów wartości;

Or. en

Poprawka 112
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie i gwarantującej strategiczną 
autonomię Unii;

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie, gwarantującej miejsca pracy o 
wysokiej jakości i równy rozwój terytoriów 
UE w jej obrębie;

Or. en
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Poprawka 113
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Tsvetelina 
Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie i gwarantującej strategiczną 
autonomię Unii

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie i gwarantującej strategiczną 
autonomię Unii, w tym łańcuchów 
wartości;

Or. en

Poprawka 114
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie i gwarantującej strategiczną 
autonomię Unii

1. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie i gwarantującej strategiczną 
autonomię Unii, przy zapewnieniu, by nikt 
nie był pozostawiony bez pomocy;

Or. en
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Poprawka 115
Eva Kaili

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zaleca Komisji przeprowadzenie 
oceny roli instytucji przyspieszającej 
przejście europejskich zdolności 
produkcyjnych i konkurencyjności do 
nowej ery przemysłowej poprzez 
wprowadzenie propozycji politycznych 
koncentrujących się zarówno na stronie 
podaży technologii, jak i na stronie popytu 
na technologię; podkreśla, że instytucje 
UE, a zwłaszcza KE, powinny 
zintensyfikować działania wspierające 
atrakcyjne rynkowo innowacje (po stronie 
podaży), biorąc jednak pod uwagę, że w 
przypadku kanał ów transferu technologii 
z laboratorium na rynek konieczna jest 
większa dyscyplina w postaci określenia 
odpowiednich kluczowych wskaźników 
skuteczności działania, jeżeli do 
wspierania projektów innowacji 
przemysłowych wykorzystywany jest 
budżet UE; podkreśla, że dla powodzenia 
każdej polityki przemysłowej UE istotne 
jest również znaczące zaangażowanie w 
działania pobudzające popyt na innowacje 
przemysłowe i zdecydowanie zaleca 
opracowanie polityki, która zachęci 
organizacje przemysłowe i 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza sektory 
tradycyjne, do zaangażowania się w 
funkcjonowanie ekosystemów innowacji;

Or. en

Poprawka 116
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
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del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że strategia przemysłowa 
musi określać zbiór instrumentów, które 
można zastosować, dostosować do 
każdego sektora lub ekosystemu i 
skoordynować z państwami 
członkowskimi i dzięki którym można 
usprawnić politykę i instrumenty 
europejskie;

Or. en

Poprawka 117
Pernille Weiss, Ivan Štefanec, Tom Berendsen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. jest zdania, że transformacja 
cyfrowa i transformacja ekologiczna 
powinny stanowić główne elementy 
wszystkich strategii unijnych do 2050 r.; w 
tym kontekście apeluje do Komisji o 
zdefiniowanie kompleksowej strategii 
przemysłowej umożliwiającej zarządzanie 
tymi procesami transformacji, sprzyjającej 
przemianie i gwarantującej strategiczną 
autonomię Unii oraz uznanie i zachęcenie 
pionierów w poszczególnych sektorach, 
którzy dostarczają wzorców innowacji i 
sprawnego rozwoju działalności;

Or. en

Poprawka 118
Eva Kaili
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. zaleca, aby Komisja opracowała 
strategię zwiększającą rolę europejskich 
ośrodków innowacji cyfrowych i 
istniejących w Europie ekosystemów 
innowacji w łańcuchu wartości przemysłu 
UE; uznaje, że konieczne jest 
opracowanie strategii weryfikującej 
optymalną pozycję europejskiej 
transformacji przemysłowej na kontinuum 
między innowacjami zamkniętymi a 
innowacjami otwartymi; jest zdania, że 
bezkrytyczne przyjmowanie systemów 
otwartych innowacji jest niekoniecznie 
zgodne z interesami UE związanymi z 
konkurencyjnością globalną i sugeruje 
system otwartych innowacji pozostający 
jednak w ramach europejskich 
ekosystemów innowacji; podobnie zaleca 
opracowanie strategii innowacji dla 
dużych korporacji, spółek o średniej 
kapitalizacji i MŚP, która połączy 
przedsiębiorstwa europejskie z 
dostawcami technologii, a zwłaszcza 
przedsiębiorstwami typu start-up;

Or. en

Poprawka 119
Eva Kaili

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. doradza, aby Komisja zapewniła 
bodziec do zwiększenia zarówno ilości, jak 
i jakości innowacji i technologii w 
przemyśle europejskim, które są 
wytwarzane i przekazywane przez 
europejskie przedsiębiorstwa typu start-
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up, wyraźnie odróżniając przedsiębiorstwa 
typu start-up od MŚP; podkreśla, że 
przedsiębiorstwo typu start-up, w 
przeciwieństwie do MŚP, ma inną 
strukturę organizacyjną, odmienne 
potrzeby w zakresie finansowania i inną 
ekspozycję na ryzyko, co kwalifikuje je 
jako inny podmiot w ekosystemie 
przedsiębiorczości o odmiennych 
zobowiązaniach i udziale gospodarczym w 
transferze technologii do produkcji 
przemysłowej Unii;

Or. en

Poprawka 120
Eva Kaili

Projekt rezolucji
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1d. zaleca Komisji opracowanie 
kompleksowej strategii inwestycji 
infrastrukturalnych w dziedzinie 5G/6G, 
cyberbezpieczeństwa i przemysłowego 
internetu rzeczy, która umożliwi szybkie 
dostosowanie i przejście przemysłu 
europejskiego do nowej ery przemysłowej; 
podkreśla strategiczne znaczenie chmury 
europejskiej, a także potrzebę 
wykorzystania alternatywnych rozwiązań 
w zakresie sprawnego przechowywania 
danych i zarządzania nimi w chmurze, 
takich jak możliwości przetwarzania 
danych na obrzeżach sieci i w mgle (fog i 
mist); sugeruje dalszy rozwój zdolności 
europejskiego rynku półprzewodników, 
gdyż – z uwagi na możliwość opracowania 
polityki ukierunkowanej na kontrolę 
danych, interoperacyjność i 
bezpieczeństwo maszyn połączonych w 
układzie scalonym – europejskie zdolności 
w tym sektorze przemysłowym mają 
znaczenie strategiczne pod względem 
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globalnej pozycji konkurencyjnej Unii;

Or. en

Poprawka 121
Eva Kaili

Projekt rezolucji
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1e. zaleca, aby Komisja i Europejski 
Bank Inwestycyjny, które wdrażają 
instrumenty inwestycyjne, takie jak 
InvestEU i inne podobne programy, 
przyspieszyły uczestnictwo państw 
członkowskich, stwarzając możliwość 
nieuznawania kosztów ich uczestnictwa za 
„zobowiązanie makroekonomiczne” 
zgodnie z paktem stabilności i wzrostu, 
jeżeli państwa te inwestują w obiekty takie 
jak infrastruktura, innowacje i 
umiejętności oraz rozwój przedsiębiorstw 
typu start-up; przyspieszy to wykorzystanie 
środków i zwiększy ukierunkowanie na 
projekty przemysłowe, które mają 
zdecydowany charakter dodatkowy;

Or. en

Poprawka 122
Eva Kaili

Projekt rezolucji
Ustęp 1 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1f. uważa, że Komisja i inne instytucje 
UE mają duże możliwości opracowania i 
wykorzystania innowacyjnych i 
powstających technologii oraz testowania 
ich za pomocą przypadków użycia przed 
ich transferem do europejskich 
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przedsiębiorstw przemysłowych; ta rola 
instytucji UE jest kluczowa w 
prowadzeniu eksperymentów z 
technologią przed wprowadzeniem jej do 
użytku w prywatnych i publicznych 
łańcuchach wartości; instytucje UE 
ogólnie, a KE w szczególności, powinny 
nadal odgrywać kluczową rolę, którą 
pełnią obecnie, w finansowaniu 
innowacyjnych partnerów (takich jak 
uniwersytety i instytucje badawcze) i 
nadal korzystać z innowacyjnych 
technologii; musi to się jednak odbywać 
za pomocą mechanizmów ograniczających 
skoncentrowane obecnie ryzyko 
finansowe, technologiczne, operacyjne i 
ryzyko utraty reputacji; KE powinna 
uporządkować kluczowe wskaźniki 
skuteczności działania, normy jakości i 
mechanizmy podziału ryzyka w swojej 
polityce dotyczącej zamówień publicznych, 
a także opracować ramy prawne i 
budżetowe, które umożliwią powiązanie jej 
z ekosystemami innowacji; finansowanie 
przydatnych dla przemysłu technologii z 
budżetu UE powinno przynieść w miarę 
możliwości atrakcyjne rynkowo 
rozwiązania i patenty, a tantiemy z tytułu 
tych patentów powinny być uiszczanie na 
rzecz UE, jeżeli komercjalizacja produktu 
będzie opłacalna, aby UE mogła 
wykorzystać te przychody do dalszych 
inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju;

Or. en

Poprawka 123
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, 
Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ma świadomość, że sama dynamika 2. apeluje o przyjęcie strategii 
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rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i środowiskowym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi;

przemysłowej sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, uwzględniającej podczas jej 
opracowywania i wdrażania wszystkie 
ekosystemy przemysłowe, MŚP, regiony, 
społeczności i pracowników; ma 
świadomość, że sama dynamika rynku nie 
wyeliminuje pęknięć powstałych podczas 
procesu transformacji, jeśli zabraknie 
odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i środowiskowym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby europejska produkcja 
podstawowych produktów, takich jak 
materiały o wysokiej emisji, została 
przekształcona w czystszą działalność 
alternatywną zamiast zastąpienia jej 
przywozem tych samych produktów, a 
także aby te przemiany były uczciwe i 
sprawiedliwe społecznie, szły w parze z 
pełnym wdrożeniem Europejskiego filaru 
praw socjalnych, poprawą standardów 
społecznych i poziomu życia oraz dobrymi 
warunkami pracy oraz aby każdemu 
działaniu mającemu na celu przyspieszenie 
procesu transformacji (cyfrowej, 
ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi, którzy najbardziej 
odczują skutki transformacji; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich, aby 
przewidziały i zidentyfikowały 
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zapotrzebowanie przemysłu na 
pracowników z odpowiednimi 
umiejętnościami w celu zapewnienia 
takich strategii w zakresie umiejętności, 
które niwelowałyby niedopasowanie 
popytu na pracowników i ich podaży, z 
myślą o rozwoju gospodarki opartej na 
wiedzy, która umożliwi obywatelom 
dostosowanie się do transformacji 
cyfrowej i ekologicznej oraz i jej 
przyspieszenie; wzywa Komisję do pełnego 
wykorzystania i zwiększenia kwot 
przydzielonych na Europejski Fundusz 
Dostosowania do Globalizacji w celu 
finansowego wsparcia pracowników 
zwolnionych w wyniku restrukturyzacji ze 
względu na COVID-19 lub transformację 
cyfrową i ekologiczną w procesie ich 
przekwalifikowania i reintegracji 
zawodowej w sektorach przyszłości;

Or. en

Poprawka 124
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i środowiskowym samo w sobie 

2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy utworzonymi 
dzięki cyfrowej, klimatycznej i 



PE653.874v02-00 72/192 AM\1208889PL.docx

PL

nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi;

ekologicznej transformacji przemysłu nie 
jest wystarczające, gdyż te nowe miejsca 
pracy prawdopodobnie ani nie powstaną w 
tych samych regionach, ani nie zostaną 
zajęte przez tych samych pracowników; 
apeluje w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie transformacji (cyfrowej, 
ekologicznej itp.) towarzyszyły 
odpowiednia polityka i konkretne 
działania, których celem jest zarządzanie 
wpływem takiego przyspieszenia zarówno 
na regiony, jak i na ludzi; jest przekonany, 
że polityka przemysłowa musi opierać się 
na silnym filarze społecznym i szybko 
reagować na społeczne konsekwencje 
zmian strukturalnych; w rzeczywistości 
dwojaka transformacja cyfrowa i 
ekologiczna znacznie zmieni nasz sposób 
życia i pracy; podkreśla, że w tym celu 
należy położyć nacisk na spójność 
regionalną i społeczną oraz na 
przewidywanie restrukturyzacji i 
zarządzanie nią, identyfikację przyszłych 
zestawów umiejętności oraz większe 
inwestycje w zasoby ludzkie, 
ukierunkowane szkolenia i podnoszenie 
kwalifikacji oraz procesy transformacji 
regionalnej, aby w przyszłości zapewnić 
obywatelom i regionom perspektywy i 
dochody, a przemysłowi pracowników o 
odpowiednich umiejętnościach;

Or. en

Poprawka 125
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 

2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
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podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i środowiskowym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi;

podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i ekologicznym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy mogą ani nie powstać w tych 
samych regionach, ani nie zostać zajęte 
przez tych samych pracowników; uważa 
transformację przemysłową za szansę na 
szybsze całkowite wycofanie paliw 
kopalnych (w tym gazu ziemnego i 
wszystkich gazów będących pochodnymi 
paliw kopalnych) i inwestycje w czystą i 
ekologiczną produkcję opartą na energii 
ze źródeł odnawialnych, przy 
zapewnieniu, by nikt nie pozostał bez 
pomocy; apeluje w związku z tym do 
Komisji o zapewnienie, aby te przemiany 
były uczciwe i sprawiedliwe społecznie 
oraz aby każdemu działaniu mającemu na 
celu przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
całościowa wizja i odpowiednia inicjatywa 
na rzecz pomocy pracownikom w rozwoju 
jak największych zdolności 
przystosowawczych, w tym poprzez 
inicjatywy dotyczące podnoszenia i zmiany 
ich kwalifikacji, których celem jest 
zapewnienie, by nikt nie pozostał bez 
pomocy, i zarządzanie wpływem takiej 
transformacji zarówno na regiony, jak i na 
ludzi; podkreśla w związku z tym 
znaczenie umiejętności cyfrowych i 
podejścia opartego na uczeniu się przez 
całe życie;

Or. en
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Poprawka 126
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, Romana Jerković

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i środowiskowym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi;

2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i środowiskowym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn na rynku 
pracy, które mają wpływ na mobilność lub 
zdolność relokacji pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników oraz inwestycji w 
alternatywne sektory gospodarcze, 
zwłaszcza w niektórych regionach o 
wysokim poziomie bezrobocia i mniej 
zdywersyfikowanych gospodarkach, której 
celem jest zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi;
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Poprawka 127
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i środowiskowym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi;

2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i środowiskowym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, zwiększenia ich udziału w 
systemach zarządzania 
przedsiębiorstwami i wsparcia ich własnej 
przedsiębiorczości, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi; podkreśla w 
związku z tym znaczenie uczenia się przez 
całe życie dla zagwarantowania trwałej 
obecności pracowników na rynku pracy;
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Poprawka 128
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i środowiskowym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi;

2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i środowiskowym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie, 
prowadzone zgodnie z zasadą „nikt nie 
pozostaje bez pomocy” oraz aby każdemu 
działaniu mającemu na celu przyspieszenie 
procesu transformacji (cyfrowej, 
ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników zgodnie z potrzebami rynku 
pracy regionu odczuwającego skutki 
transformacji, której celem jest 
rewitalizacja regionu, a nie liczenie na 
mobilność pracowników i dopuszczenie do 
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ryzyka wyludnienia oraz zubożenia 
regionów i ludzi;

Or. en

Poprawka 129
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Nicolás González Casares

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i środowiskowym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi;

2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i środowiskowym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi; podkreśla w 
związku z tym znaczenie uczenia się przez 
całe życie dla zagwarantowania trwałej 
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obecności pracowników na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 130
Salvatore De Meo

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ma świadomość, że sama 
dynamika rynku nie wyeliminuje pęknięć 
powstałych podczas procesu transformacji, 
jeśli zabraknie odpowiedniego 
zarządzania przekształceniami i 
skutecznej polityki przemysłowej; ma 
ponadto świadomość, że podczas gdy 
rynki, konkurencja i innowacje 
dostarczają bodźców dla szybkiej 
transformacji, z konsekwencjami tych 
przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i środowiskowym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi;

2. jest zdania, że zdecydowana 
strategia przemysłowa osadzona w ogólnej 
strategii przekształceń może pomóc w 
wyeliminowaniu pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i środowiskowym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej, tworzenia nowych 
dużych sieci i projektów 
infrastrukturalnych itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi;

Or. en
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Poprawka 131
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ma świadomość, że sama 
dynamika rynku nie wyeliminuje pęknięć 
powstałych podczas procesu transformacji, 
jeśli zabraknie odpowiedniego 
zarządzania przekształceniami i 
skutecznej polityki przemysłowej; ma 
ponadto świadomość, że podczas gdy 
rynki, konkurencja i innowacje 
dostarczają bodźców dla szybkiej 
transformacji, z konsekwencjami tych 
przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i środowiskowym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi;

2. jest zdania, że zdecydowana 
strategia przemysłowa osadzona w ogólnej 
strategii przekształceń może pomóc w 
wyeliminowaniu pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i środowiskowym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej, tworzenia nowych 
dużych sieci i projektów 
infrastrukturalnych itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi;

Or. en
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Poprawka 132
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i ekologicznym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi;

2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; z 
zadowoleniem przyjmuje więc refleksję 
nad definicją rynku właściwego w 
procesie kontroli koncentracji; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i ekologicznym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi;

Or. fr
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Poprawka 133
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i środowiskowym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi;

2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
bezzasadny nacisk ze strony rynków, 
konkurencja i innowacje dostarczają 
bodźców dla szybkiej transformacji, a z 
konsekwencjami tych przemian przychodzi 
mierzyć się społeczeństwu i środowisku; 
uważa, że zrównoważenie liczby miejsc 
pracy utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i środowiskowym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
stopniowe, uczciwe, sprawiedliwe 
społecznie i zapewniały równe warunki 
działania oraz aby każdemu działaniu 
mającemu na celu przyspieszenie procesu 
transformacji (cyfrowej, ekologicznej itp.) 
towarzyszyła odpowiednia inicjatywa na 
rzecz podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi;

Or. en

Poprawka 134
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda, Dan Nica
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i środowiskowym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi;

2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej oraz wsparcia; ma ponadto 
świadomość, że podczas gdy rynki, 
konkurencja i innowacje dostarczają 
bodźców dla szybkiej transformacji, z 
konsekwencjami tych przemian przychodzi 
mierzyć się społeczeństwu, gospodarce i 
środowisku; uważa, że zrównoważenie 
liczby miejsc pracy utraconych w 
tradycyjnych sektorach nowymi miejscami 
pracy w sektorach cyfrowym i 
środowiskowym samo w sobie nie jest 
wystarczające, gdyż te nowe miejsca pracy 
ani nie powstaną w tych samych regionach, 
ani nie zostaną zajęte przez tych samych 
pracowników; apeluje w związku z tym do 
Komisji o zapewnienie, aby te przemiany 
ograniczały do minimum wzrost 
bezrobocia i zamykanie zakładów 
przemysłowych, były uczciwe i 
sprawiedliwe społecznie oraz aby każdemu 
działaniu mającemu na celu przyspieszenie 
procesu transformacji (cyfrowej, 
ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi;

Or. en

Poprawka 135
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i środowiskowym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi;

2. ma świadomość, że dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
z konsekwencjami tych przemian 
przychodzi mierzyć się społeczeństwu i 
środowisku; uważa, że zrównoważenie 
liczby miejsc pracy utraconych w 
tradycyjnych sektorach nowymi miejscami 
pracy w sektorach cyfrowym i 
środowiskowym samo w sobie nie jest 
wystarczające, gdyż te nowe miejsca pracy 
ani nie powstaną w tych samych regionach, 
ani nie zostaną zajęte przez tych samych 
pracowników; apeluje w związku z tym do 
Komisji o zapewnienie, aby te przemiany 
były uczciwe i sprawiedliwe społecznie 
oraz aby każdemu działaniu mającemu na 
celu przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi;

Or. en

Poprawka 136
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka
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2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i środowiskowym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi;

2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i środowiskowym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, zwłaszcza umiejętności 
cyfrowych, której celem jest zarządzanie 
wpływem takiego przyspieszonego procesu 
zarówno na regiony, jak i na ludzi;

Or. en

Poprawka 137
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 

2. ma świadomość, że sama dynamika 
rynku nie wyeliminuje pęknięć powstałych 
podczas procesu transformacji, jeśli 
zabraknie odpowiedniego zarządzania 
przekształceniami i skutecznej polityki 
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przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i ekologicznym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
regiony, jak i na ludzi;

przemysłowej; ma ponadto świadomość, że 
podczas gdy rynki, konkurencja i 
innowacje dostarczają bodźców dla 
szybkiej transformacji, z konsekwencjami 
tych przemian przychodzi mierzyć się 
społeczeństwu i środowisku; uważa, że 
zrównoważenie liczby miejsc pracy 
utraconych w tradycyjnych sektorach 
nowymi miejscami pracy w sektorach 
cyfrowym i ekologicznym samo w sobie 
nie jest wystarczające, gdyż te nowe 
miejsca pracy ani nie powstaną w tych 
samych regionach, ani nie zostaną zajęte 
przez tych samych pracowników; apeluje 
w związku z tym do Komisji o 
zapewnienie, aby te przemiany były 
uczciwe i sprawiedliwe społecznie oraz 
aby każdemu działaniu mającemu na celu 
przyspieszenie procesu transformacji 
(cyfrowej, ekologicznej itp.) towarzyszyła 
odpowiednia inicjatywa na rzecz 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
pracowników, której celem jest 
zarządzanie wpływem takiego 
przyspieszonego procesu zarówno na 
najbardziej wrażliwe regiony, jak i na 
najbardziej narażonych ludzi;

Or. fr

Poprawka 138
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. pojmuje strategiczną autonomię 
jako koncepcję, w której wiodąca pozycja 
w zakresie technologii pozwala UE i 
państwom członkowskim na 
samostanowienie w sprawach 
politycznych i gospodarczych, przy 
jednoczesnym poszanowaniu zasad 
międzynarodowych i zachowaniu 



PE653.874v02-00 86/192 AM\1208889PL.docx

PL

otwartości na handel międzynarodowy z 
dążeniem do zawarcia większej liczby 
umów o wolnym handlu; podkreśla, że 
przemysł europejski jest w dużym stopniu 
zintegrowany z globalnymi łańcuchami 
wartości; uznaje ponadto, że strategicznej 
autonomii nie można zyskać poprzez 
zerwanie więzi z globalnymi łańcuchami 
wartości; uważa natomiast, że strategiczną 
autonomię i odporność Unii osiąga się 
poprzez zwiększenie i rozwój europejskich 
zdolności przemysłowych i 
technologicznych za pomocą inwestycji w 
kluczowe technologie i w drodze 
zapewnienia dobrego funkcjonowania 
jednolitego rynku, równych warunków 
działania i otoczenia regulacyjnego, w 
którym przedsiębiorstwa mogą się 
rozwijać i konkurować na skalę światową;

Or. en

Poprawka 139
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że w celu zapewnienia, by 
nikt nie pozostał bez pomocy, taka 
transformacja przemysłowa musi stanowić 
szansę dla obszarów, których gospodarki 
opierają się głównie na paliwach 
kopalnych, na szybkie uzyskanie pozycji 
liderów innowacji i produkcji o zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto; 
podkreśla, że zasadnicze znaczenie będzie 
miało zapewnienie transformacji w 
większym stopniu sprzyjającej włączeniu 
społecznemu i ułatwienie znaczącego 
udziału wszystkich lokalnych 
zainteresowanych stron, w tym 
przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego i społeczności, zarówno w 
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opracowaniu planów sprawiedliwej 
transformacji, jak i zaplanowaniu 
zakończenia inwestycji w paliwa kopalne, 
w tym gaz ziemny oraz wszystkie gazy 
będące pochodnymi paliw kopalnych; 
podkreśla, że te ostatnie nie powinny być 
w żaden sposób wspierane w ramach 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
i powinny zostać wykluczone z wszelkiego 
innego finansowania publicznego;

Or. en

Poprawka 140
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że polityka przemysłowa 
Unii może przynieść pomyślne skutki 
jedynie dzięki zintegrowanemu 
planowaniu strategicznemu, łącząc zasoby 
podmiotów europejskich, instytucji 
regionalnych i lokalnych, klastrów 
przemysłowych, partnerów społecznych, 
uniwersytetów i grup badawczych; 
podkreśla w tym kontekście znaczenie 
struktur wsparcia, takich jak sieci MŚP, 
agencje rozwoju regionalnego, klastry 
innowacji i doradztwo dla przedsiębiorstw 
typu start-up w tworzeniu lokalnych i 
regionalnych przemysłowych łańcuchów 
wartości;

Or. en

Poprawka 141
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio, 
Dan Nica
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że nowej strategii 
przemysłowej muszą towarzyszyć 
odpowiednie inicjatywy edukacyjne 
przyczyniające się do przyspieszenia 
procesu transformacji naszego przemysłu 
i stworzenia gruntu pod przyszłość 
przemysłu europejskiego; w związku z tym 
apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o masowe inwestycje 
publiczne w edukację w całej Europie 
oraz o przyspieszenie integracji polityki 
edukacyjnej na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 142
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. w celu ułatwienia transformacji 
cyfrowej należy zapewnić wszystkim 
obywatelom prawa i dostępu do zielonej 
energii po przystępnej cenie; jest to 
warunek wstępny udziału w działaniach 
gospodarczych i społecznych w trakcie 
cyfrowej i ekologicznej transformacji 
przemysłowej, która musi obejmować 
ochronę i wsparcie dla obywateli silnie 
odczuwających skutki transformacji;

Or. en

Poprawka 143
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zachęca państwa członkowskie i 
ich krajowe służby zatrudnienia do 
przeprowadzenia, w kontekście takiej 
inicjatywy na rzecz przekwalifikowania 
zawodowego i repatriacji sektorów 
przemysłowych, oceny umiejętności 
nabytych już przez pracowników w 
tradycyjnych sektorach, a zatem 
bezpośrednio dostępnych dla 
przedsiębiorstw powracających do 
Europy;

Or. en

Poprawka 144
Ismail Ertug

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że cyfryzacja i 
dekarbonizacja mogą spowodować ogólne 
zmniejszenie ilości pracy; podkreśla także 
potrzebę omówienia społecznego podziału 
pracy i kapitału (np. ograniczenie godzin 
pracy, cyfryzacja usług, dynamika 
nierówności płci);

Or. en

Poprawka 145
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że polityka przemysłowa 
UE musi uwzględniać wszystkie społeczne 
konsekwencje zmian strukturalnych w 
celu wsparcia dobrych, uczciwych i 
równych warunków pracy, wysokiej 
jakości zatrudnienia i równych szans, a 
także dostępu do dobrze funkcjonujących 
rynków pracy i systemów opieki 
społecznej;

Or. en

Poprawka 146
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. uważa, że polityka przemysłowa 
UE musi obejmować strategie na rzecz 
inwestycji publicznych, promujące 
przywrócenie jakości zatrudnienia i 
możliwości produkcyjnych w całej UE, 
aby wesprzeć równy i zrównoważony 
rozwój wszystkich regionów UE, zwłaszcza 
w takich sektorach strategicznych jak 
zdrowie, cyfryzacja i energetyka; apeluje 
do Komisji o promowanie wykorzystania 
inwestycji publicznych do tworzenia 
miejsc pracy o wysokiej jakości i 
osiągnięcia ambitnych celów społecznych 
i środowiskowych;

Or. en

Poprawka 147
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. podkreśla, że w celu uzyskania lub 
utrzymania wiodącej pozycji na świecie w 
strategicznych sektorach przemysłu oraz 
w odniesieniu do niektórych technologii, 
zwłaszcza tych o wysokiej wartości 
dodanej, Europa musi zapewnić 
wystarczające zasoby na badania i 
innowacje, w tym na program „Horyzont 
Europa”; przypomina, że działania 
innowacyjne wywierają pozytywne efekty 
zewnętrzne na liczbę, a zwłaszcza jakość 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 148
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. podkreśla, że rdzeniem każdej 
strategii przemysłowej powinni być 
pracownicy, ich przedstawiciele i związki 
zawodowe, a także interesy pracowników i 
zdobywana przez wiele lat wiedza 
fachowa, aby zapewnić demokratyczne 
funkcjonowanie; apeluje do Komisji o 
pełne włączenie pracowników, ich 
przedstawicieli i związków zawodowych na 
każdym etapie procedury;

Or. en

Poprawka 149
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
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Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina 
Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, 
Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że w obecnym kontekście 
Unia potrzebuje nowej, dostosowanej 
strategii przemysłowej, skupiającej się na 
dwóch odrębnych etapach; celem 
pierwszego z nich powinna być naprawa, 
a celem drugiego – przebudowa i 
transformacja; apeluje w związku z tym 
do Komisji o dostosowanie strategii 
opublikowanej w marcu 2020 r. do obecnej 
sytuacji oraz o uwzględnienie obu etapów, 
przy czym cele cyfrowe i środowiskowe 
powinny być przez cały czas traktowane 
priorytetowo;

3. uważa, że Unia potrzebuje strategii 
przemysłowej, która nie tylko 
przyczyniałaby się do naprawy przemysłu 
po obecnym kryzysie gospodarczym, lecz 
także byłaby dostosowaną strategią 
przemysłową, aby pozyskać inwestycje w 
nowe technologie, infrastrukturę i 
badania oraz stymulować dostęp do 
kapitału, wejście przedsiębiorstw na rynek 
i efektywną konkurencję; uważa zatem, że 
zaktualizowana strategia powinna 
obejmować dwa zasadnicze i powiązane ze 
sobą etapy: naprawę i transformację; 
uważa, że najlepsze środki naprawcze 
ukierunkowane są na inwestycje w 
zrównoważone i cyfrowe technologie, w 
tym w sektorach pracochłonnych, nowe 
sieci i projekty infrastrukturalne, 
prowadzące do wzrostu wewnętrznego 
popytu w UE, długoterminowego wzrostu, 
globalnej konkurencyjności i efektywnej 
konkurencji na rynku wewnętrznym UE; 
apeluje w związku z tym do Komisji o 
dostosowanie strategii opublikowanej w 
marcu 2020 r. do obecnej sytuacji oraz o 
uwzględnienie obu etapów, przy czym cele 
cyfrowe i środowiskowe powinny być 
przez cały czas traktowane priorytetowo;

Or. en

Poprawka 150
Salvatore De Meo

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że w obecnym kontekście 
Unia potrzebuje nowej, dostosowanej 
strategii przemysłowej, skupiającej się na 
dwóch odrębnych etapach; celem 
pierwszego z nich powinna być naprawa, 
a celem drugiego – przebudowa i 
transformacja; apeluje w związku z tym 
do Komisji o dostosowanie strategii 
opublikowanej w marcu 2020 r. do obecnej 
sytuacji oraz o uwzględnienie obu etapów, 
przy czym cele cyfrowe i środowiskowe 
powinny być przez cały czas traktowane 
priorytetowo;

3. uważa, że Unia potrzebuje strategii 
przemysłowej, która nie tylko 
przyczyniałaby się do naprawy przemysłu 
po obecnym kryzysie gospodarczym, lecz 
także byłaby dostosowaną strategią 
przemysłową, aby pozyskać inwestycje w 
nowe technologie, infrastrukturę i 
badania oraz stymulować dostęp do 
kapitału, wejście przedsiębiorstw na rynek 
i efektywną konkurencję; uważa zatem, że 
zaktualizowana strategia powinna 
obejmować dwa zasadnicze i powiązane ze 
sobą etapy: naprawę i transformację; 
uważa, że najlepsze środki naprawcze 
ukierunkowane są na inwestycje w 
zrównoważone i cyfrowe technologie, w 
tym w sektorach pracochłonnych, nowe 
sieci i projekty infrastrukturalne, 
prowadzące do wzrostu wewnętrznego 
popytu w UE, długoterminowego wzrostu, 
globalnej konkurencyjności i efektywnej 
konkurencji na rynku wewnętrznym UE; 
apeluje w związku z tym do Komisji o 
dostosowanie strategii opublikowanej w 
marcu 2020 r. do obecnej sytuacji oraz o 
uwzględnienie obu etapów, przy czym cele 
cyfrowe i środowiskowe powinny być 
przez cały czas traktowane priorytetowo;

Or. en

Poprawka 151
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Fredrick Federley, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że w obecnym kontekście 
Unia potrzebuje nowej, dostosowanej 
strategii przemysłowej, skupiającej się na 
dwóch odrębnych etapach; celem 

3. uważa, że w obecnym kontekście 
Unia potrzebuje nowej, dostosowanej 
strategii przemysłowej, skupiającej się na 
dwóch odrębnych etapach; celem 
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pierwszego z nich powinna być naprawa, a 
celem drugiego – przebudowa i 
transformacja; apeluje w związku z tym do 
Komisji o dostosowanie strategii 
opublikowanej w marcu 2020 r. do obecnej 
sytuacji oraz o uwzględnienie obu etapów, 
przy czym cele cyfrowe i środowiskowe 
powinny być przez cały czas traktowane 
priorytetowo;

pierwszego z nich powinna być naprawa, a 
celem drugiego – przebudowa i 
transformacja; uważa jednak, że należy 
zachęcać do inwestycji, które począwszy 
od etapu naprawy gospodarczej wspierają 
i przyspieszają transformację cyfrową i 
ekologiczną oraz zwiększają autonomię 
Unii; apeluje w związku z tym do Komisji 
o dostosowanie strategii opublikowanej w 
marcu 2020 r. do obecnej sytuacji oraz o 
uwzględnienie obu etapów, przy czym cele 
cyfrowe i środowiskowe oraz strategiczna 
suwerenność i autonomia UE powinny 
być przez cały czas traktowane 
priorytetowo;

Or. en

Poprawka 152
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że w obecnym kontekście 
Unia potrzebuje nowej, dostosowanej 
strategii przemysłowej, skupiającej się na 
dwóch odrębnych etapach; celem 
pierwszego z nich powinna być naprawa, a 
celem drugiego – przebudowa i 
transformacja; apeluje w związku z tym do 
Komisji o dostosowanie strategii 
opublikowanej w marcu 2020 r. do obecnej 
sytuacji oraz o uwzględnienie obu etapów, 
przy czym cele cyfrowe i środowiskowe 
powinny być przez cały czas traktowane 
priorytetowo;

3. uważa, że w obecnym kontekście 
Unia potrzebuje nowej, dostosowanej 
strategii przemysłowej, skupiającej się na 
dwóch odrębnych etapach; celem 
pierwszego z nich powinna być naprawa, a 
celem drugiego – przebudowa i 
transformacja; apeluje w związku z tym do 
Komisji o dostosowanie strategii 
opublikowanej w marcu 2020 r. do obecnej 
sytuacji oraz o uwzględnienie obu etapów, 
przy czym cele cyfrowe i środowiskowe 
powinny być przez cały czas traktowane 
priorytetowo; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o to, by przy przyznawaniu 
funduszy wzięły pod uwagę, że etap 
naprawy stanowi szansę na przyspieszenie 
transformacji naszego przemysłu w 
kierunku bardziej ekologicznej, 
innowacyjnej i suwerennej Europy 
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sprzyjającej włączeniu społecznemu;

Or. en

Poprawka 153
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, 
Bart Groothuis, Morten Petersen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że w obecnym kontekście 
Unia potrzebuje nowej, dostosowanej 
strategii przemysłowej, skupiającej się na 
dwóch odrębnych etapach; celem 
pierwszego z nich powinna być naprawa, a 
celem drugiego – przebudowa i 
transformacja; apeluje w związku z tym do 
Komisji o dostosowanie strategii 
opublikowanej w marcu 2020 r. do obecnej 
sytuacji oraz o uwzględnienie obu etapów, 
przy czym cele cyfrowe i środowiskowe 
powinny być przez cały czas traktowane 
priorytetowo;

3. uważa, że w obecnym kontekście 
Unia potrzebuje nowej, dostosowanej 
strategii przemysłowej, skupiającej się na 
dwóch odrębnych etapach; celem 
pierwszego z nich powinna być naprawa, a 
celem drugiego – przebudowa i 
transformacja; apeluje w związku z tym do 
Komisji o dostosowanie strategii 
opublikowanej w marcu 2020 r. do obecnej 
sytuacji oraz o uwzględnienie obu etapów, 
przy czym cele cyfrowe i środowiskowe 
powinny być przez cały czas traktowane 
priorytetowo; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o to, by przy przyznawaniu 
funduszy wzięły pod uwagę, że etap 
naprawy stanowi szansę na przyspieszenie 
transformacji naszego przemysłu w 
kierunku bardziej ekologicznej, cyfrowej, 
innowacyjnej Europy sprzyjającej 
włączeniu społecznemu;

Or. en

Poprawka 154
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że w obecnym kontekście 
Unia potrzebuje nowej, dostosowanej 
strategii przemysłowej, skupiającej się na 
dwóch odrębnych etapach; celem 
pierwszego z nich powinna być naprawa, a 
celem drugiego – przebudowa i 
transformacja; apeluje w związku z tym do 
Komisji o dostosowanie strategii 
opublikowanej w marcu 2020 r. do obecnej 
sytuacji oraz o uwzględnienie obu etapów, 
przy czym cele cyfrowe i środowiskowe 
powinny być przez cały czas traktowane 
priorytetowo;

3. uważa, że w obecnym kontekście 
Unia potrzebuje nowej, dostosowanej 
strategii przemysłowej, skupiającej się na 
dwóch odrębnych etapach; celem 
pierwszego z nich powinna być naprawa, a 
celem drugiego – przebudowa i 
transformacja; apeluje w związku z tym do 
Komisji o przygotowanie całościowego 
sprawozdania oceniającego stan 
gospodarki UE i wykonalność dwojakiej 
transformacji, o dostosowanie strategii 
opublikowanej w marcu 2020 r. do obecnej 
sytuacji w oparciu o swoje ustalenia oraz o 
uwzględnienie obu etapów, przy 
utrzymaniu celów cyfrowych i 
środowiskowych;

Or. en

Poprawka 155
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że w obecnym kontekście 
Unia potrzebuje nowej, dostosowanej 
strategii przemysłowej, skupiającej się na 
dwóch odrębnych etapach; celem 
pierwszego z nich powinna być naprawa, a 
celem drugiego – przebudowa i 
transformacja; apeluje w związku z tym do 
Komisji o dostosowanie strategii 
opublikowanej w marcu 2020 r. do obecnej 
sytuacji oraz o uwzględnienie obu etapów, 
przy czym cele cyfrowe i środowiskowe 
powinny być przez cały czas traktowane 
priorytetowo;

3. uważa, że w obecnym kontekście 
Unia potrzebuje nowej, dostosowanej 
strategii przemysłowej, skupiającej się na 
dwóch odrębnych etapach; celem 
pierwszego z nich powinna być naprawa, a 
celem drugiego – przebudowa i 
transformacja; apeluje w związku z tym do 
Komisji o dostosowanie strategii 
opublikowanej w marcu 2020 r. do obecnej 
sytuacji oraz o uwzględnienie obu etapów, 
przy czym cele cyfrowe i środowiskowe 
powinny być przez cały czas traktowane 
priorytetowo, a między nimi należy 
zapewnić synergię, aby zagwarantować 
efektywne gospodarowanie zasobami i 
obieg zamknięty w procesach 
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przemysłowych;

Or. en

Poprawka 156
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że w obecnym kontekście 
Unia potrzebuje nowej, dostosowanej 
strategii przemysłowej, skupiającej się na 
dwóch odrębnych etapach; celem 
pierwszego z nich powinna być naprawa, a 
celem drugiego – przebudowa i 
transformacja; apeluje w związku z tym 
do Komisji o dostosowanie strategii 
opublikowanej w marcu 2020 r. do 
obecnej sytuacji oraz o uwzględnienie obu 
etapów, przy czym cele cyfrowe i 
środowiskowe powinny być przez cały czas 
traktowane priorytetowo;

3. uważa, że w obecnym kontekście 
Unia potrzebuje podejścia opartego na 
dwóch wzajemnie uzupełniających się 
etapach, służącego realizacji jej strategii 
przemysłowej; celem pierwszego z nich 
powinna być ekologiczna i zapewniająca 
odporność naprawa przygotowująca grunt 
pod etap drugi – przebudowę i 
transformację; apeluje w związku z tym 
do Komisji o wzmocnienie wszystkich 
odpowiednich przepisów i 
zaproponowanie przepisów nowych w celu 
priorytetowego potraktowania 
ekologicznej i zrównoważonej cyfrowej 
transformacji na obu etapach;

Or. en

Poprawka 157
François-Xavier Bellamy

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że w obecnym kontekście 
Unia potrzebuje nowej, dostosowanej 
strategii przemysłowej, skupiającej się na 
dwóch odrębnych etapach; celem 
pierwszego z nich powinna być naprawa, a 
celem drugiego – przebudowa i 
transformacja; apeluje w związku z tym do 

3. uważa, że w obecnym kontekście 
Unia potrzebuje nowej, dostosowanej 
strategii przemysłowej, skupiającej się na 
dwóch odrębnych etapach; celem 
pierwszego z nich powinna być naprawa, a 
celem drugiego – przebudowa i 
transformacja; apeluje w związku z tym do 
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Komisji o dostosowanie strategii 
opublikowanej w marcu 2020 r. do obecnej 
sytuacji oraz o uwzględnienie obu etapów, 
przy czym cele cyfrowe i środowiskowe 
powinny być przez cały czas traktowane 
priorytetowo;

Komisji o dostosowanie strategii 
opublikowanej w marcu 2020 r. do obecnej 
sytuacji oraz o uwzględnienie obu etapów, 
przy czym cele cyfrowe i środowiskowe 
oraz strategiczna autonomia UE powinny 
być przez cały czas traktowane 
priorytetowo;

Or. en

Poprawka 158
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że w obecnym kontekście 
Unia potrzebuje nowej, dostosowanej 
strategii przemysłowej, skupiającej się na 
dwóch odrębnych etapach; celem 
pierwszego z nich powinna być naprawa, a 
celem drugiego – przebudowa i 
transformacja; apeluje w związku z tym do 
Komisji o dostosowanie strategii 
opublikowanej w marcu 2020 r. do obecnej 
sytuacji oraz o uwzględnienie obu etapów, 
przy czym cele cyfrowe i środowiskowe 
powinny być przez cały czas traktowane 
priorytetowo;

3. uważa, że w obecnym kontekście 
Unia potrzebuje nowej, dostosowanej do 
poszczególnych ekosystemów strategii 
przemysłowej, skupiającej się na dwóch 
odrębnych etapach; celem pierwszego z 
nich powinna być naprawa, a celem 
drugiego – przebudowa i transformacja; 
apeluje w związku z tym do Komisji o 
dostosowanie strategii opublikowanej w 
marcu 2020 r. do obecnej sytuacji oraz o 
uwzględnienie obu etapów, przy czym cel 
cyfrowy i środowiskowy powinien być 
traktowany jako zasadniczy priorytet;

Or. en

Poprawka 159
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że w obecnym kontekście 
Unia potrzebuje nowej, dostosowanej 

3. uważa, że w obecnym kontekście 
Unia potrzebuje nowej, dostosowanej 
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strategii przemysłowej, skupiającej się na 
dwóch odrębnych etapach; celem 
pierwszego z nich powinna być naprawa, a 
celem drugiego – przebudowa i 
transformacja; apeluje w związku z tym do 
Komisji o dostosowanie strategii 
opublikowanej w marcu 2020 r. do 
obecnej sytuacji oraz o uwzględnienie obu 
etapów, przy czym cele cyfrowe i 
środowiskowe powinny być przez cały czas 
traktowane priorytetowo;

strategii przemysłowej, której realizacja 
skupiałaby się na dwóch odrębnych 
etapach; celem pierwszego z nich powinna 
być konsolidacja miejsc pracy, 
dostosowująca produkcję do nowych 
realiów po pandemii COVID-19, a celem 
drugiego – przebudowa i transformacja; 
apeluje w związku z tym do Komisji o 
wzmocnienie odpowiednich aktualnych i 
przyszłych przepisów w celu 
priorytetowego potraktowania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej na 
obu etapach;

Or. en

Poprawka 160
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że w obecnym kontekście 
Unia potrzebuje nowej, dostosowanej 
strategii przemysłowej, skupiającej się na 
dwóch odrębnych etapach; celem 
pierwszego z nich powinna być naprawa, a 
celem drugiego – przebudowa i 
transformacja; apeluje w związku z tym do 
Komisji o dostosowanie strategii 
opublikowanej w marcu 2020 r. do obecnej 
sytuacji oraz o uwzględnienie obu etapów, 
przy czym cele cyfrowe i środowiskowe 
powinny być przez cały czas traktowane 
priorytetowo;

3. uważa, że w obecnym kontekście 
Unia potrzebuje nowej, dostosowanej 
strategii przemysłowej, skupiającej się na 
dwóch odrębnych etapach; celem 
pierwszego z nich powinna być naprawa i 
wzmocnienie istniejącego przemysłu, a 
celem drugiego – przeniesienie produkcji i 
transformacja; apeluje w związku z tym do 
Komisji o dostosowanie strategii 
opublikowanej w marcu 2020 r. do obecnej 
sytuacji oraz o uwzględnienie obu etapów, 
przy czym cele cyfrowe powinny być przez 
cały czas traktowane priorytetowo;

Or. en

Poprawka 161
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla znaczenie 
kompleksowego i skutecznego ogólnego 
zarządzania transformacją przemysłową, 
które zapewniałoby spójność z celami 
Europejskiego Zielonego Ładu, co ma 
kluczowe znaczenie dla jej powodzenia; 
wskazuje na potrzebę zapewnienia 
przejrzystości informacji dotyczących 
zidentyfikowanych ekosystemów 
przemysłowych, zwłaszcza w odniesieniu 
do kryteriów, które należy uznać za część 
ekosystemu, a zatem przejrzystości 
wymiany strukturalnej z Komisją, 
dokładnego podziału według rodzaju 
podmiotów w każdym zidentyfikowanym 
ekosystemie, informacji na temat wyników 
i omawianych tematów oraz roli forum 
przemysłowego i sojuszy przemysłowych w 
odniesieniu do tych ekosystemów; 
podkreśla, że społeczeństwo obywatelskie, 
organizacje konsumenckie i związki 
zawodowe powinny uczestniczyć w 
opracowywaniu podstawowych zasad i 
uzgadnianiu nadrzędnych celów w 
ścieżkach rozwoju sektorów, które zostaną 
wytyczone;

Or. en

Poprawka 162
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że każda strategia 
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przemysłowa UE musi dążyć do 
sprecyzowanych celów i być realizowana 
zgodnie z jasnymi definicjami określeń 
„strategiczny”, „strategiczna autonomia”, 
„odporność”, „strategiczna odporność”, 
„autonomia” i innych powiązanych pojęć; 
podkreśla, że do celów pełnej 
przejrzystości pojęcia te muszą odnosić się 
do szczegółowych i konkretnych definicji, 
aby nawiązujące do nich działania były 
konkretne i dobrze ukierunkowane na 
cele uzgodnione na szczeblu politycznym; 
podkreśla ponadto, że wszelka pomoc 
państwa przyznawana w ramach polityki 
przemysłowej lub innej powinna być 
zgodna ze wspólną „zasadą 
równoważenia”, aby zapewnić równe 
warunki działania oraz w jak największym 
stopniu zapobiec zakłóceniom 
konkurencji i zakłóceniom na jednolitym 
rynku;

Or. en

Poprawka 163
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. uważa, że nowa długoterminowa 
strategia dotycząca przyszłości przemysłu 
w Europie powinna przyczynić się do 
eliminacji luki płacowej oraz luki 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami, które nadal wpływają na 
europejski rynek pracy i, bardziej ogólnie, 
na społeczeństwo europejskie; apeluje do 
Komisji o należyte uwzględnienie aspektu 
płci przy realizacji europejskiej strategii 
przemysłowej – zarówno na etapie 
naprawy, jak i na etapie przebudowy i 
transformacji, w tym przy użyciu narzędzi 
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sporządzanie budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci przy definiowaniu 
instrumentów finansowych wspierających 
przemysł i wzrost gospodarczy Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 164
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla znaczenie spójnego i 
skoordynowanego podejścia UE we 
wspieraniu przemysłu europejskiego, w 
szczególności MŚP, oraz w ochronie 
zatrudnienia w Europie dla zachowania i 
wzmocnienia jednolitego rynku z 
korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw 
europejskich;

Or. en

Poprawka 165
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o stworzenie otoczenia 
sprzyjającego przedsiębiorstwom, które 
umożliwi im rozwój i wzrost, poprzez 
zmniejszenie obciążeń regulacyjnych i 
ostateczne zniesienie niektórych 
obowiązków podatkowych w celu 
ułatwienia tworzenia nowych miejsc 
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pracy;

Or. en

Poprawka 166
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. uznaje, że kryzys związany z 
COVOD-19 może prowadzić do 
spotęgowania nacjonalizmu i 
protekcjonizmu gospodarczego, a ponadto 
wolny handel oparty na regułach i 
globalne łańcuchy wartości są dodatkowo 
zagrożone przez renacjonalizację 
produkcji prowadzącą do rozpadu 
globalnych łańcuchów wartości, co 
stanowi zagrożenie dla konkurencyjności 
europejskiej; w tym celu wzywa 
zainteresowane strony do dywersyfikacji 
ich łańcuchów dostaw, aby ograniczyć 
niedomagania;

Or. en

Poprawka 167
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. ponownie stwierdza, że w celu 
zapewnienia Unii Europejskiej 
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zrównoważonego przemysłu w 
długofalowej perspektywie kluczowe 
znaczenie ma skupienie się na 
podnoszeniu umiejętności i zdolności 
przedsiębiorczych obywateli UE jako 
skutecznej formy wspierania ich 
uczestnictwa w rynku pracy;

Or. en

Poprawka 168
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. apeluje do Komisji o 
przeprowadzenie dokładnej analizy 
skutków europejskiej zależności od 
importu z państw trzecich, zwłaszcza z 
krajów, w których państwo wywiera 
znaczący wpływ na rynek, oraz o 
uwzględnienie środków mających na celu 
zaradzenie wszelkim zakłóceniom w 
globalnych łańcuchach wartości, w 
szczególności poprzez zwiększenie 
koordynacji w UE i za pomocą 
strategicznych partnerstw globalnych;

Or. en

Poprawka 169
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
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Śródtytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka

Etap 1 – Naprawa Naprawa przemysłu i inwestowanie w 
przyszłość

Or. en

Poprawka 170
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Śródtytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka

Etap 1 – Naprawa Etap 1 – Szybka naprawa

Or. en

Poprawka 171
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 
tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 
jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
pomoc udzielana na etapie kryzysu nie 
skutkowała trwałymi zakłóceniami 
jednolitego rynku;

4. z zadowoleniem przyjmuje 
tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności do 
przedsiębiorstw, które byłyby w innej 
sytuacji wypłacalne, jeśli jest ona pilnie 
potrzebna; apeluje jednak do Komisji o 
zapewnienie, aby pomoc udzielana na 
etapie kryzysu nie zakłócała konkurencji 
ani nie skutkowała brakiem efektywnej 
konkurencji na jednolitym rynku; zaleca 
ponadto przegląd unijnych zasad pomocy 
państwa, aby zapewnić państwom 
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członkowskim niezbędną elastyczność w 
ukierunkowaniu wsparcia na 
dekarbonizację i cyfryzację przemysłu 
oraz aby przeprowadzić gruntowną 
analizę potencjalnego, mającego źródło 
poza UE zakłócenia konkurencji 
wynikającego z pomocy państwa i jego 
ewentualnych skutków dla 
konkurencyjności przedsiębiorstw w UE; 
zachęca Komisję do ustalenia systemu 
sprawozdań na temat wpływu 
protekcjonizmu państw trzecich na 
przemysł UE, do regularnej oceny 
konkurencyjności sektorów przemysłu w 
UE w porównaniu z głównymi 
konkurentami Europy oraz do podjęcia 
szybkich działań, jeżeli konieczne będą 
dostosowania przepisów UE;

Or. en

Poprawka 172
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 
tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 
jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
pomoc udzielana na etapie kryzysu nie 
skutkowała trwałymi zakłóceniami 
jednolitego rynku;

4. z zadowoleniem przyjmuje 
nadzwyczajne środki finansowe w ramach 
pomocy państwa przeznaczone na 
wsparcie przedsiębiorstw i pracowników 
podczas niwelowania negatywnych 
skutków gospodarczych pandemii; apeluje 
jednak do Komisji o określenie wspólnych 
minimalnych standardów w celu 
sprecyzowania wymogu, zgodnie z którym 
przedsiębiorstwa otrzymujące pomoc 
finansową musiałyby przestrzegać 
kryteriów z zakresu ochrony środowiska, 
polityki społecznej i ładu korporacyjnego 
oraz przejrzystości podatkowej, aby 
uniknąć zróżnicowania kryteriów 
krajowych powodującego dalsze 
rozbieżności oraz wykazać, w jaki sposób 
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otrzymane wsparcie publiczne służy 
dostosowaniu ich działalności do celów 
UE w zakresie klimatu i środowiska oraz 
założeń porozumienia paryskiego; 
przypomina, że pomoc powinna być 
przyznawana wyłącznie na pokrycie strat 
wynikających z pandemii COVID-19; 
podkreśla, że pomoc państwa powinna być 
przyznawana wyłącznie 
przedsiębiorstwom, które borykają się z 
bezpośrednimi skutkami pandemii 
COVID-19, a nie przedsiębiorstwom, 
które znajdowały się już w trudnej sytuacji 
finansowej przed kryzysem;

Or. en

Poprawka 173
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru, 
Susana Solís Pérez, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 
tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 
jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
pomoc udzielana na etapie kryzysu nie 
skutkowała trwałymi zakłóceniami 
jednolitego rynku;

4. z zadowoleniem przyjmuje 
działania podjęte przez Unię w celu 
zaradzenia kryzysowi związanemu z 
COVID-19, dokonane przez EBC zasilenie 
w płynność, złagodzenie zasad paktu 
stabilności, podwyższenie kapitału EBI 
dla MŚP oraz inicjatywę SURE na rzecz 
pomocy państwom członkowskim w 
sfinansowaniu rozwiązań dotyczących 
skróconego czasu pracy, utrzymaniu 
zatrudnienia i ochronie pracowników; z 
zadowoleniem przyjmuje tymczasowe 
ramy pomocy państwa jako sposób na 
szybkie kierowanie płynności tam, gdzie 
jest pilnie potrzebna; apeluje jednak do 
Komisji o zapewnienie, aby pomoc 
udzielana na etapie kryzysu była 
uzasadniona z punktu widzenia 
konsekwencji pandemii, nie skutkowała 
trwałymi zakłóceniami jednolitego rynku i 
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aby nie pominięto żadnego sektora 
strategicznego;

Or. en

Poprawka 174
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 
tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 
jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
pomoc udzielana na etapie kryzysu nie 
skutkowała trwałymi zakłóceniami 
jednolitego rynku;

4. z zadowoleniem przyjmuje 
tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 
tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 
jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
pomoc udzielana na etapie kryzysu nie 
skutkowała trwałymi zakłóceniami 
jednolitego rynku; apeluje do Komisji o 
przeprowadzenie przeglądu polityki 
pomocy państwa w oparciu o ocenę 
wpływu na konkurencyjność przemysłu 
europejskiego, przy jednoznacznym 
uznaniu globalnej konkurencyjności 
przemysłu europejskiego za cel będący 
przedmiotem wspólnego zainteresowania;

Or. en

Poprawka 175
Marek Paweł Balt

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 
tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 
jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
pomoc udzielana na etapie kryzysu nie 

4. z zadowoleniem przyjmuje 
tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 
tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 
jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
pomoc udzielana na etapie kryzysu nie 
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skutkowała trwałymi zakłóceniami 
jednolitego rynku;

skutkowała trwałymi zakłóceniami 
jednolitego rynku; apeluje do Komisji o 
przeprowadzenie przeglądu polityki 
pomocy państwa, w tym oceny zakłóceń 
na poziomie globalnym wpływających na 
konkurencyjność przemysłu 
europejskiego;

Or. en

Poprawka 176
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 
tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 
jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
pomoc udzielana na etapie kryzysu nie 
skutkowała trwałymi zakłóceniami 
jednolitego rynku;

4. z zadowoleniem przyjmuje 
tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 
tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 
jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
pomoc udzielana na etapie kryzysu nie 
skutkowała trwałymi zakłóceniami 
jednolitego rynku; apeluje do Komisji o 
przeprowadzenie przeglądu polityki 
pomocy państwa, w tym oceny zakłóceń 
na poziomie globalnym wpływających na 
konkurencyjność przemysłu 
europejskiego; 

Or. en

Poprawka 177
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 

4. z zadowoleniem przyjmuje 
tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 
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tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 
jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
pomoc udzielana na etapie kryzysu nie 
skutkowała trwałymi zakłóceniami 
jednolitego rynku;

tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 
jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
pomoc udzielana na etapie kryzysu nie 
skutkowała trwałymi zakłóceniami 
jednolitego rynku ani wydatkami 
sprzecznymi z założeniami Europejskiego 
Zielonego Ładu i ogólnymi celami Unii w 
zakresie klimatu;

Or. en

Poprawka 178
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 
tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 
jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
pomoc udzielana na etapie kryzysu nie 
skutkowała trwałymi zakłóceniami 
jednolitego rynku;

4. z zadowoleniem przyjmuje 
tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 
tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 
jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
pomoc udzielana na etapie kryzysu była 
uzasadniona skutkami pandemii, nie 
skutkowała trwałymi zakłóceniami 
jednolitego rynku oraz aby żaden sektor 
strategiczny nie został pominięty;

Or. fr

Poprawka 179
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Romana 
Jerković

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 

4. z zadowoleniem przyjmuje 
tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 
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tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 
jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
pomoc udzielana na etapie kryzysu nie 
skutkowała trwałymi zakłóceniami 
jednolitego rynku;

tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 
jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
pomoc udzielana na etapie kryzysu nie 
skutkowała trwałymi zakłóceniami 
jednolitego rynku ani nierównościami 
między przedsiębiorstwami 
przemysłowymi z różnych państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 180
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 
tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 
jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
pomoc udzielana na etapie kryzysu nie 
skutkowała trwałymi zakłóceniami 
jednolitego rynku;

4. z zadowoleniem przyjmuje 
tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 
tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 
jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
pomoc udzielana na etapie kryzysu nie 
skutkowała trwałymi zakłóceniami 
jednolitego rynku oraz aby mniej 
restrykcyjne zasady pomocy państwa 
obowiązywały przez ograniczony czas i 
zostały stopniowo wycofane;

Or. en

Poprawka 181
Gianna Gancia

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 4. z zadowoleniem przyjmuje 
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tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 
tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 
jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
pomoc udzielana na etapie kryzysu nie 
skutkowała trwałymi zakłóceniami 
jednolitego rynku;

tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 
tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 
jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
przezwyciężenie rozdrobnienia jednolitego 
rynku, będącego konsekwencją samego 
charakteru pomocy udzielanej na etapie 
kryzysu, stanowiło krótko- i 
średnioterminowy priorytet.

Or. it

Poprawka 182
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 
tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 
jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
pomoc udzielana na etapie kryzysu nie 
skutkowała trwałymi zakłóceniami 
jednolitego rynku;

4. z zadowoleniem przyjmuje 
tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 
tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 
jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
pomoc udzielana na etapie kryzysu nie 
zwiększała trwałych zakłóceń i 
nierówności na jednolitym rynku;

Or. en

Poprawka 183
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 
tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 

4. z zadowoleniem przyjmuje 
tymczasowe ramy pomocy państwa jako 
sposób na szybkie kierowanie płynności 
tam, gdzie jest pilnie potrzebna; apeluje 
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jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
pomoc udzielana na etapie kryzysu nie 
skutkowała trwałymi zakłóceniami 
jednolitego rynku;

jednak do Komisji o zapewnienie, aby 
pomoc udzielana na etapie kryzysu nie 
skutkowała trwałymi zakłóceniami na 
rynku wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 184
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. apeluje do Komisji o 
przeprowadzenie przeglądu zasad pomocy 
państwa,w szczególności ogólnego 
rozporządzenia w sprawie wyłączeń 
grupowych oraz wytycznych dotyczących 
pomocy państwa na ochronę środowiska i 
energetykę, aby były one w pełni spójne z 
celami UE w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych i celami 
środowiskowymi oraz aby zaprzestać 
udzielania dopłat do paliw kopalnych, w 
tym ukrytej pomocy dotyczącej paliw 
kopalnych, takiej jak rekompensata z 
tytułu aktywów osieroconych lub 
inwestycje infrastrukturalne, w tym w 
rozbudowę portów lotniczych; nalega na 
ich zastosowanie w procesie zatwierdzania 
elementów pomocy państwa w pakietach 
naprawczych państw członkowskich, aby 
zapewnić ich zgodność z Europejskim 
Zielonym Ładem;

Or. en

Poprawka 185
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Romana 
Jerković
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Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że Unia i państwa 
członkowskie muszą solidarnie wspierać 
pozycję przemysłu europejskiego na 
świecie, tworząc szeroką konkurencyjną 
bazę przemysłową zgodnie z celem, którym 
jest osiągnięcie neutralności klimatycznej 
do 2050 r.; podkreśla, że tworzenie miejsc 
pracy o wysokiej jakości, ochrona 
socjalna, dobrze funkcjonujące usługi 
publiczne i państwo prawa odgrywają w 
tym kontekście istotną rolę z perspektywy 
dobrze prosperującej działalności 
przemysłowej;

Or. en

Poprawka 186
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji dotyczącą utworzenia 
nowego instrumentu naprawy, Next 
Generation EU (UE nowej generacji) z 
budżetem 750 mld EUR; apeluje o 
ambitny i silniejszy długoterminowy 
budżet UE na lata 2021–2027, biorąc pod 
uwagę rezolucję Parlamentu 
Europejskiego w sprawie nowych 
wieloletnich ram finansowych, zasobów 
własnych i planu naprawy gospodarczej 
(2020/2631(RSP));

Or. en
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Poprawka 187
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że środki wsparcia 
publicznego w sytuacjach nadzwyczajnych 
są niezgodne z wykorzystywaniem rajów 
podatkowych i wypłatą dywidend 
akcjonariuszom oraz muszą spełniać 
ścisłe warunki środowiskowe i społeczne, 
w tym chronić miejsca pracy,

Or. en

Poprawka 188
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. wyraża zadowolenie z powodu 
zidentyfikowania przez Komisję 14 
ekosystemów i integracyjnego podejścia 
skupiającego wszystkie podmioty 
działające w łańcuchu wartości z myślą o 
wsparciu wiodącej pozycji Europy w 
sektorach strategicznych i w zakresie 
konkurencyjności na arenie światowej; 
podkreśla potrzebę zapewnienia rozwoju 
MŚP w ramach każdego ekosystemu;

Or. en

Poprawka 189
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
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Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4c. z zadowoleniem przyjmuje 
ulepszony program InvestEU z nowymi 
możliwościami strategicznych inwestycji, 
które powinny odgrywać kluczową rolę na 
pierwszym etapie naprawy dla osiągnięcia 
strategicznej autonomii UE;

Or. en

Poprawka 190
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że programy gospodarcze 
wprowadzane w poszczególnych 
państwach członkowskich w celu wsparcia 
MŚP i przedsiębiorstw w sytuacji 
krótkoterminowego niedoboru gotówki są 
przydatne, podniosą jednak poziom 
zadłużenia tych podmiotów; apeluje więc 
w tym kontekście do Komisji o ułatwienie 
naprawy przez programy fiskalne, w 
których kapitał własny traktuje się 
preferencyjne w stosunku do zadłużenia, a 
dotacje – preferencyjnie w stosunku do 
pożyczek lub gwarancji;

5. uważa, że programy gospodarcze 
wprowadzane w poszczególnych 
państwach członkowskich w celu wsparcia 
MŚP i przedsiębiorstw w sytuacji 
krótkoterminowego niedoboru gotówki są 
przydatne;

Or. en

Poprawka 191
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
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Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że programy gospodarcze 
wprowadzane w poszczególnych 
państwach członkowskich w celu wsparcia 
MŚP i przedsiębiorstw w sytuacji 
krótkoterminowego niedoboru gotówki są 
przydatne, podniosą jednak poziom 
zadłużenia tych podmiotów; apeluje więc 
w tym kontekście do Komisji o ułatwienie 
naprawy przez programy fiskalne, w 
których kapitał własny traktuje się 
preferencyjne w stosunku do zadłużenia, a 
dotacje – preferencyjnie w stosunku do 
pożyczek lub gwarancji;

5. uważa, że programy gospodarcze 
wprowadzane w poszczególnych 
państwach członkowskich w celu wsparcia 
MŚP i przedsiębiorstw w sytuacji 
krótkoterminowego niedoboru gotówki są 
przydatne, podniosą jednak poziom 
zadłużenia tych podmiotów; apeluje więc 
w tym kontekście do Komisji o ułatwienie 
naprawy przez programy fiskalne, w 
których a dotacje traktuje się 
preferencyjnie w stosunku do pożyczek lub 
gwarancji;

Or. fr

Poprawka 192
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że programy gospodarcze 
wprowadzane w poszczególnych 
państwach członkowskich w celu wsparcia 
MŚP i przedsiębiorstw w sytuacji 
krótkoterminowego niedoboru gotówki są 
przydatne, podniosą jednak poziom 
zadłużenia tych podmiotów; apeluje więc 
w tym kontekście do Komisji o ułatwienie 
naprawy przez programy fiskalne, w 
których kapitał własny traktuje się 
preferencyjne w stosunku do zadłużenia, a 
dotacje – preferencyjnie w stosunku do 
pożyczek lub gwarancji;

5. uważa, że programy gospodarcze 
wprowadzane w poszczególnych 
państwach członkowskich w celu wsparcia 
MŚP i przedsiębiorstw w sytuacji 
krótkoterminowego niedoboru gotówki są 
przydatne, podniosą jednak poziom 
zadłużenia tych podmiotów i osłabią ich 
działalność gospodarczą; apeluje więc w 
tym kontekście do Komisji o ułatwienie 
naprawy przez programy fiskalne, w 
których kapitał własny traktuje się 
preferencyjne w stosunku do zadłużenia, a 
dotacje – preferencyjnie w stosunku do 
pożyczek lub gwarancji;

Or. en
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Poprawka 193
Gianna Gancia

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że programy gospodarcze 
wprowadzane w poszczególnych 
państwach członkowskich w celu wsparcia 
MŚP i przedsiębiorstw w sytuacji 
krótkoterminowego niedoboru gotówki są 
przydatne, podniosą jednak poziom 
zadłużenia tych podmiotów; apeluje więc 
w tym kontekście do Komisji o ułatwienie 
naprawy przez programy fiskalne, w 
których kapitał własny traktuje się 
preferencyjne w stosunku do zadłużenia, a 
dotacje – preferencyjnie w stosunku do 
pożyczek lub gwarancji;

5. uważa, że programy gospodarcze 
wprowadzane w poszczególnych 
państwach członkowskich w celu wsparcia 
MŚP i przedsiębiorstw w sytuacji 
krótkoterminowego niedoboru gotówki są 
przydatne, podniosą jednak poziom 
zadłużenia tych podmiotów; apeluje więc 
w tym kontekście do Komisji o ułatwienie 
naprawy przez programy fiskalne, w 
których kapitał własny traktuje się 
preferencyjne w stosunku do zadłużenia, a 
kompleksowy system dotacji – 
preferencyjnie w stosunku do pożyczek lub 
gwarancji;

Or. it

Poprawka 194
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że programy gospodarcze 
wprowadzane w poszczególnych 
państwach członkowskich w celu wsparcia 
MŚP i przedsiębiorstw w sytuacji 
krótkoterminowego niedoboru gotówki są 
przydatne, podniosą jednak poziom 
zadłużenia tych podmiotów; apeluje więc 
w tym kontekście do Komisji o ułatwienie 
naprawy przez programy fiskalne, w 
których kapitał własny traktuje się 
preferencyjne w stosunku do zadłużenia, a 
dotacje – preferencyjnie w stosunku do 
pożyczek lub gwarancji;

5. uważa, że programy gospodarcze 
wprowadzane w poszczególnych 
państwach członkowskich w celu wsparcia 
MŚP, przedsiębiorstw typu start-up i 
innych przedsiębiorstw w sytuacji 
krótkoterminowego niedoboru gotówki są 
przydatne, podniosą jednak poziom 
zadłużenia tych podmiotów; apeluje więc 
w tym kontekście do Komisji o ułatwienie 
naprawy przez programy fiskalne, w 
których kapitał własny traktuje się 
preferencyjne w stosunku do zadłużenia, a 
dotacje – preferencyjnie w stosunku do 
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pożyczek lub gwarancji;

Or. en

Poprawka 195
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że programy gospodarcze 
wprowadzane w poszczególnych 
państwach członkowskich w celu wsparcia 
MŚP i przedsiębiorstw w sytuacji 
krótkoterminowego niedoboru gotówki są 
przydatne, podniosą jednak poziom 
zadłużenia tych podmiotów; apeluje więc 
w tym kontekście do Komisji o ułatwienie 
naprawy przez programy fiskalne, w 
których kapitał własny traktuje się 
preferencyjne w stosunku do zadłużenia, a 
dotacje – preferencyjnie w stosunku do 
pożyczek lub gwarancji;

5. uważa, że programy gospodarcze 
wprowadzane w poszczególnych 
państwach członkowskich w celu wsparcia 
MŚP i przedsiębiorstw w sytuacji 
krótkoterminowego niedoboru gotówki są 
przydatne, podniosą jednak poziom 
zadłużenia tych podmiotów; apeluje więc 
w tym kontekście do Komisji o ułatwienie 
naprawy przez przedstawienie propozycji 
traktujących kapitał własny preferencyjne 
w stosunku do zadłużenia, a dotacje – 
preferencyjnie w stosunku do pożyczek lub 
gwarancji;

Or. en

Poprawka 196
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas 
Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że programy gospodarcze 
wprowadzane w poszczególnych 
państwach członkowskich w celu wsparcia 
MŚP i przedsiębiorstw w sytuacji 
krótkoterminowego niedoboru gotówki są 

5. uważa, że programy gospodarcze 
wprowadzane w poszczególnych 
państwach członkowskich w celu wsparcia 
MŚP i przedsiębiorstw w sytuacji 
krótkoterminowego niedoboru gotówki są 
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przydatne, podniosą jednak poziom 
zadłużenia tych podmiotów; apeluje więc 
w tym kontekście do Komisji o ułatwienie 
naprawy przez programy fiskalne, w 
których kapitał własny traktuje się 
preferencyjne w stosunku do zadłużenia, a 
dotacje – preferencyjnie w stosunku do 
pożyczek lub gwarancji;

przydatne, mogą jednak w niektórych 
przypadkach podnieść poziom zadłużenia 
tych podmiotów; apeluje więc w tym 
kontekście do Komisji o ułatwienie 
naprawy przez poluzowanie regulacyjne 
jako uzupełnienie zaplanowanych 
środków;

Or. en

Poprawka 197
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że istnieją szczególne 
okoliczności, które sprawiają, że przejście 
na gospodarkę o zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto szczególnie wpisuje 
się w środki naprawcze mające na celu 
szybkie pobudzenie popytu 
konsumpcyjnego i zwiększenie 
zatrudnienia; podkreśla, że fakty świadczą 
o tym, iż zielone zrównoważone projekty 
skutkują większą liczbą miejsc pracy, 
zapewniają wyższe krótkoterminowe 
zwroty na każde wydatkowane euro i 
prowadzą do zwiększenia oszczędności w 
perspektywie długoterminowej w 
porównaniu z tradycyjnymi bodźcami 
fiskalnymi, ponieważ szybko można 
zwiększyć ich skalę ze względu na łatwo 
dostępną technologię (np. odnawialne 
źródła energii), angażują MŚP i sprzyjają 
lokalnej gospodarce, wywierając silny 
wpływ na zatrudnienie, a więc szybko 
zwiększają dochód rozporządzalny 
konsumentów (np. dzięki efektywności 
energetycznej), i są mniej narażone na 
wstrząsy zewnętrzne, a tym samym 
przyczyniają się do naprawy społecznej i 
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gospodarczej zapewniającej większą 
odporność; podkreśla, że określenie 
„zielony” należy zdefiniować zgodnie z 
systematyką UE, a wszelkie finansowanie 
należy dostosować do zasad i określonego 
w porozumieniu paryskim celu, którym 
jest ograniczenie wzrostu temperatury do 
1,5°C i dopilnować, aby poważnie nie 
zaszkodziło to osiągnięciu celów 
środowiskowych i społecznych;

Or. en

Poprawka 198
Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. Nowy ustęp. uważa, że naprawa w 
UE powinna przyczynić się do stworzenia 
bardziej odpornej, zrównoważonej i 
uczciwej Europy; zachęca Komisję do 
rozpoczęcia działań związanych z oceną 
ryzyka i pomocy inwestycyjnej dla MŚP 
mającej na celu zwiększenie zdolności 
przedsiębiorstw do radzenia sobie z 
nieprzewidzianymi zdarzeniami, 
sprostanie ewentualnemu przyszłemu 
kryzysowi i zapewnienie zdolności 
zarządzania kryzysowego, tworzenie 
bardziej odpornych przedsiębiorstw i 
zagwarantowanie ciągłości działalności 
gospodarczej;

Or. en

Poprawka 199
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás González Casares, Romana Jerković

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla ponadto, że pomoc w 
sytuacjach nadzwyczajnych w następstwie 
sytuacji kryzysowej, takiej jak COVID-19, 
powinna być udzielana wyłącznie 
przedsiębiorstwom, które przestrzegają 
obowiązujących układów zbiorowych 
pracy, oraz przedsiębiorstwom, które 
powstrzymują się od wykupu akcji, 
wypłacania dywidend akcjonariuszom i 
przyznawania premii kierownictwu i nie 
są zarejestrowane w rajach podatkowych;

Or. en

Poprawka 200
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, 
Hildegard Bentele, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla znaczenie zrozumienia 
dynamiki między planem naprawy, 
naszymi ambitnymi celami w zakresie 
klimatu i cyfryzacji oraz skuteczną 
strategią przemysłową;

Or. en

Poprawka 201
Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla znaczenie zrozumienia 
dynamiki między planem naprawy, 
naszymi ambitnymi celami w zakresie 
klimatu i cyfryzacji oraz skuteczną 
strategią przemysłową;

Or. en

Poprawka 202
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak 
do Komisji o zajęcie bardziej 
zdecydowanego stanowiska w odniesieniu 
do nieuczciwej konkurencji globalnej oraz 
agresywnych przejęć przez 
przedsiębiorstwa państwowe i państwowe 
fundusze majątkowe; jest zdania, że w tym 
kontekście Unia powinna wdrożyć 
tymczasowy program instrumentów 
ochrony handlu;

6. wzywa Komisję, aby opracowała 
strategię na rzecz powrotu przemysłu do 
Europy oraz odpowiedniego przenoszenia 
produkcji przemysłowej, biorąc pod uwagę 
jej strategiczne znaczenie i perspektywę 
neutralności klimatycznej, skracając i 
dywersyfikując łańcuchy dostaw oraz 
unikając niepotrzebnych emisji gazów 
cieplarnianych; apeluje jednak do Komisji 
o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe oraz 
nieuczciwej konkurencji globalnej, 
będącej na przykład skutkiem zaniedbania 
norm pracy, wymogów w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa oraz nieuzasadnionej 
pomocy państwa w państwach trzecich 
udzielanej w celu obniżenia ceny 
czynników produkcji niezgodnie z celami 
porozumienia paryskiego, celami 
zrównoważonego rozwoju lub działaniami 
na rzecz złagodzenia skutków kryzysu 
związanego z COVID-19; jest zdania, że w 
tym kontekście Unia powinna wdrożyć 
tymczasowy program instrumentów 
ochrony handlu; opowiada się za 
wzmocnionym, opartym na zasadach 
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wielostronnym systemem handlu, który 
musi być spójny z globalnymi staraniami 
na rzecz powstrzymania zmiany klimatu i 
utraty różnorodności biologicznej oraz 
zapobiegania nadużywaniu przez silne 
podmioty międzynarodowe ich pozycji 
rynkowej; apeluje do Komisji o 
kontynuację programu dyplomacji w 
zakresie Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 203
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak do 
Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 
wdrożyć tymczasowy program 
instrumentów ochrony handlu;

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
zachęcenia przedsiębiorstw 
przemysłowych do prowadzenia 
działalności w Europie w celu zwiększenia 
skali i wsparcia procesu przenoszenia i 
dywersyfikacji europejskiej produkcji 
przemysłowej w strategicznych sektorach, 
takich jak produkcja energii ze źródeł 
odnawialnych i sektor farmaceutyczny, 
które nie są jeszcze odporne; podkreśla 
znaczenie przemysłu europejskiego dla 
zapewnienia obywatelom godnego 
poziomu życia oraz dla zagwarantowania 
wzrostu i naprawy; uznaje jednocześnie, 
że przedsiębiorstwa europejskie są ściśle 
zintegrowane z globalnymi łańcuchami 
wartości, a stały dostęp do globalnych 
łańcuchów wartości ma zasadnicze 
znaczenie dla europejskiej 
konkurencyjności przemysłowej; w tym 
kontekście apeluje jednak do Komisji o 
obronę otwartego i opartego na zasadach 
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handlu transgranicznego i poprawę 
dostępu przedsiębiorstw europejskich do 
rynków międzynarodowych, z 
jednoczesnym przyjęciem wiodącej roli w 
promowaniu handlu cyfrowego w skali 
globalnej, i o zajęcie bardziej 
zdecydowanego stanowiska w odniesieniu 
do nieuczciwej konkurencji globalnej oraz 
agresywnych przejęć przez 
przedsiębiorstwa państwowe i państwowe 
fundusze majątkowe; jest zdania, że w tym 
kontekście Unia powinna wzmocnić 
obecny program instrumentów ochrony 
handlu i w stosownych przypadkach 
zastosować narzędzia polityki konkurencji 
wobec przedsiębiorstw w państwach 
trzecich; w związku z tym wzywa Komisję 
do niezwłocznego zaproponowania 
tymczasowego zakazu przejmowania 
przedsiębiorstw europejskich w 
strategicznych sektorach przez 
zagraniczne przedsiębiorstwa państwowe 
lub przedsiębiorstwa powiązane z rządami 
z państw trzecich;

Or. en

Poprawka 204
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Izaskun Bilbao Barandica, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak do 
Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
zachęcenia przedsiębiorstw 
przemysłowych do prowadzenia 
działalności w Europie, zwiększenia oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; nakłania w 
związku z tym do stosowania zachęt, 
takich jak wymóg zakupu większej ilości 
lokalnych (UE/EOG) produktów 
wytworzonych w sektorach otrzymujących 
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wdrożyć tymczasowy program 
instrumentów ochrony handlu;

tymczasowo pomoc, oraz do 
wprowadzenia nowych warunków dostępu 
do finansowania; apeluje jednak do 
Komisji o przeprowadzenie oceny 
wykonalności ustanowienia 
strategicznych zapasów niektórych 
kluczowych produktów i o zajęcie bardziej 
zdecydowanego stanowiska w odniesieniu 
do nieuczciwej konkurencji globalnej oraz 
agresywnych przejęć wspieranych 
bezpośrednio lub pośrednio przez państwa 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 
wdrożyć tymczasowy program 
instrumentów ochrony handlu, 
jednocześnie w dłuższej perspektywie 
rozważając wzajemny dostęp do rynków, 
oraz wzmocnić unijne ramy 
monitorowania inwestycji zagranicznych; 
z zadowoleniem przyjmuje białą księgę 
Komisji w sprawie subsydiów 
zagranicznych;

Or. en

Poprawka 205
Nicola Danti, Katalin Cseh

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak do 
Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 
wdrożyć tymczasowy program 
instrumentów ochrony handlu;

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak do 
Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; w tym 
kontekście apeluje o znaczne wzmocnienie 
i szybkie przyjęcie przepisów 
rozporządzenia 654/2014 (rozporządzenie 
dotyczące egzekwowania zasad handlu), 
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podkreśla, że jest to ważne narzędzie 
służące ochronie interesów Unii w 
sytuacjach, w których państwa trzecie 
przyjmą niezgodne z prawem środki 
wywierające negatywne skutki na nasze 
przedsiębiorstwa; z zadowoleniem 
przyjmuje białą księgę w sprawie 
wyrównywania szans w związku z 
subsydiami i wzywa Komisję do 
przedstawienia odpowiednich wniosków 
dotyczących instrumentów prawnych 
służących zaradzeniu zakłóceniom 
wywoływanym na jednolitym rynku, w tym 
w ramach postępowań o udzielenie 
zamówienia;

Or. en

Poprawka 206
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak 
do Komisji o zajęcie bardziej 
zdecydowanego stanowiska w odniesieniu 
do nieuczciwej konkurencji globalnej oraz 
agresywnych przejęć przez 
przedsiębiorstwa państwowe i państwowe 
fundusze majątkowe; jest zdania, że w tym 
kontekście Unia powinna wdrożyć 
tymczasowy program instrumentów 
ochrony handlu;

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
inteligentnej repatriacji przedsiębiorstw 
unijnych w strategicznych sektorach w 
celu ograniczenia zależności i słabych 
stron strategicznych łańcuchów dostaw i 
infrastruktur; jest zdania, że taka 
repatriacja może stanowić szansę dla 
najbardziej peryferyjnych i mniej 
uprzemysłowionych regionów UE; zwraca 
się w związku z tym do Komisji o 
ustanowienie wspólnego funduszu rezerw 
kluczowych i strategicznych produktów i o 
zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 
wdrożyć tymczasowy program 
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instrumentów ochrony handlu;

Or. en

Poprawka 207
Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak do 
Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 
wdrożyć tymczasowy program 
instrumentów ochrony handlu;

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła konkretne środki na 
rzecz wsparcia powrotu przemysłu do 
Europy oraz przenoszenia produkcji 
przemysłowej w strategicznych sektorach; 
apeluje jednak do Komisji o zajęcie 
bardziej zdecydowanego stanowiska w 
odniesieniu do nieuczciwej konkurencji 
globalnej oraz agresywnych przejęć przez 
przedsiębiorstwa państwowe i państwowe 
fundusze majątkowe; apeluje do Rady o to, 
by dążyła do większych postępów w 
negocjacjach w sprawie instrumentów 
dotyczących udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym, przewidujących 
wzajemność i wzajemnie uznawane 
normy; jest zdania, że Unia powinna w 
sposób bardziej asertywny stosować środki 
w ramach instrumentów ochrony handlu 
w celu systematycznego zwalczania 
nieuczciwych praktyk w zakresie 
dumpingu i subsydiów;

Or. en

Poprawka 208
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak do 
Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 
wdrożyć tymczasowy program 
instrumentów ochrony handlu;

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
istotnych i strategicznych sektorach; 
apeluje jednak do Komisji o zajęcie 
bardziej zdecydowanego stanowiska w 
odniesieniu do nieuczciwej konkurencji 
globalnej oraz agresywnych przejęć przez 
przedsiębiorstwa państwowe i państwowe 
fundusze majątkowe; jest zdania, że w tym 
kontekście Unia powinna wdrożyć 
tymczasowy program instrumentów 
ochrony handlu przewidujący 
podwyższenie ceł na produkty uznane za 
istotne, by faworyzować produkcję 
europejską, oraz promowanie 
ewentualnych środków innych niż 
tradycyjne instrumenty służące wsparciu 
przemysłu;

Or. en

Poprawka 209
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak do 
Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 
wdrożyć tymczasowy program 
instrumentów ochrony handlu;

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach, co umożliwiłoby 
integrację sektorów z myślą o faktycznym 
unijnym przemyśle o obiegu zamkniętym, 
a także na rzecz transformacji na szerszą 
skalę, lepszego zagwarantowania bardziej 
oszczędnego wykorzystania zasobów i 
ogólnego zmniejszenia ich wykorzystania; 
apeluje jednak do Komisji o zajęcie 
bardziej zdecydowanego stanowiska w 
odniesieniu do nieuczciwej konkurencji 
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globalnej oraz agresywnych przejęć przez 
przedsiębiorstwa państwowe i państwowe 
fundusze majątkowe; jest zdania, że w tym 
kontekście Unia powinna wdrożyć 
tymczasowy program instrumentów 
ochrony handlu;

Or. en

Poprawka 210
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak do 
Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 
wdrożyć tymczasowy program 
instrumentów ochrony handlu;

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; podkreśla 
znaczenie zapewnienia w UE 
wystarczającej i ciągłej produkcji towarów 
strategicznych, takich jak sprzęt medyczny 
i wykorzystywany w opiece zdrowotnej, w 
razie przyszłych sytuacji kryzysowych; 
apeluje jednak do Komisji o zajęcie 
bardziej zdecydowanego stanowiska w 
odniesieniu do nieuczciwej konkurencji 
globalnej oraz agresywnych przejęć przez 
przedsiębiorstwa państwowe i państwowe 
fundusze majątkowe; jest zdania, że w tym 
kontekście Unia powinna wdrożyć 
tymczasowy program instrumentów 
ochrony handlu;

Or. en

Poprawka 211
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak do 
Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 
wdrożyć tymczasowy program 
instrumentów ochrony handlu;

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach, w tym produktów 
końcowych i półproduktów; podkreśla, że 
uzależnienie przemysłu od państw trzecich 
daje Unii Europejskiej niewielkie 
zdolności, aby stawić czoła 
nieoczekiwanym sytuacjom; apeluje 
jednak do Komisji o zajęcie bardziej 
zdecydowanego stanowiska w odniesieniu 
do nieuczciwej konkurencji globalnej oraz 
agresywnych przejęć przez 
przedsiębiorstwa państwowe i państwowe 
fundusze majątkowe; jest zdania, że w tym 
kontekście Unia powinna wdrożyć 
tymczasowy program instrumentów 
ochrony handlu;

Or. en

Poprawka 212
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak do 
Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 
wdrożyć tymczasowy program 
instrumentów ochrony handlu;

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak do 
Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa 
bezpośrednio lub pośrednio wspierane 
przez państwa i państwowe fundusze 
majątkowe; jest zdania, że w tym 
kontekście Unia powinna wdrożyć 
tymczasowy program instrumentów 
ochrony handlu, jednocześnie 
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przeprowadzając długoterminową 
refleksję nad wzajemnością w zakresie 
dostępu do rynków;

Or. fr

Poprawka 213
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak do 
Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 
wdrożyć tymczasowy program 
instrumentów ochrony handlu;

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak do 
Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 
wdrożyć tymczasowy program 
instrumentów ochrony handlu, aby 
wyposażyć sektory strategiczne, których ze 
względu na ich charakter nie dotyczą 
zasady i narzędzia WTO służące 
przeciwdziałaniu dumpingowi;

Or. es

Poprawka 214
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
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powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak 
do Komisji o zajęcie bardziej 
zdecydowanego stanowiska w odniesieniu 
do nieuczciwej konkurencji globalnej oraz 
agresywnych przejęć przez 
przedsiębiorstwa państwowe i państwowe 
fundusze majątkowe; jest zdania, że w tym 
kontekście Unia powinna wdrożyć 
tymczasowy program instrumentów 
ochrony handlu;

powrotu przemysłu do Europy oraz 
zagwarantowania produkcji przemysłowej 
w strategicznych sektorach, takich jak 
sektor produkcji leków lub wyrobów 
medycznych, w tym za pomocą inicjatywy 
sektora publicznego;

Or. en

Poprawka 215
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak do 
Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 
wdrożyć tymczasowy program 
instrumentów ochrony handlu;

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
wzmocnienia przemysłu europejskiego w 
Europie i na świecie oraz przenoszenia 
produkcji przemysłowej w strategicznych 
sektorach, które nie są jeszcze odporne ani 
nie są światowymi liderami, zgodnie z 
zasadami WTO; apeluje jednak do Komisji 
o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 
wdrożyć tymczasowy program 
instrumentów ochrony handlu;

Or. en

Poprawka 216
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Romana 
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Jerković

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak do 
Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 
wdrożyć tymczasowy program 
instrumentów ochrony handlu;

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak do 
Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 
wdrożyć tymczasowy program 
instrumentów ochrony handlu, także w 
celu zapewnienia równych warunków 
działania na europejskim jednolitym 
rynku;

Or. en

Poprawka 217
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda, Dan Nica

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak do 
Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 
wdrożyć tymczasowy program 

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy, ponownego 
wzmocnienia strategicznych europejskich 
rynków i łańcuchów wartości oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach w UE; apeluje 
jednak do Komisji o zajęcie bardziej 
zdecydowanego stanowiska w odniesieniu 
do nieuczciwej konkurencji globalnej oraz 
agresywnych przejęć przez 
przedsiębiorstwa państwowe i państwowe 
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instrumentów ochrony handlu; fundusze majątkowe; jest zdania, że w tym 
kontekście Unia powinna wdrożyć 
tymczasowy program instrumentów 
ochrony handlu;

Or. en

Poprawka 218
Gianna Gancia

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak do 
Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 
wdrożyć tymczasowy program 
instrumentów ochrony handlu;

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak do 
Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe, pod 
warunkiem nienaruszania zasad wolnego 
rynku; jest zdania, że w tym kontekście 
Unia powinna wdrożyć tymczasowy 
program instrumentów ochrony handlu;

Or. it

Poprawka 219
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Tsvetelina 
Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej i 
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strategicznych sektorach; apeluje jednak do 
Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 
wdrożyć tymczasowy program 
instrumentów ochrony handlu;

kluczowych łańcuchów wartości w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak do 
Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 
wdrożyć tymczasowy program 
instrumentów ochrony handlu;

Or. en

Poprawka 220
Gianna Gancia

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
przenoszenia produkcji przemysłowej w 
strategicznych sektorach; apeluje jednak do 
Komisji o zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 
wdrożyć tymczasowy program 
instrumentów ochrony handlu;

6. wzywa Komisję, aby do planu 
naprawy włączyła strategię na rzecz 
powrotu przemysłu do Europy oraz 
wskazała, które sektory uważa za 
strategiczne; apeluje jednak do Komisji o 
zajęcie bardziej zdecydowanego 
stanowiska w odniesieniu do nieuczciwej 
konkurencji globalnej oraz agresywnych 
przejęć przez przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe fundusze majątkowe; jest 
zdania, że w tym kontekście Unia powinna 
wdrożyć tymczasowy program 
instrumentów ochrony handlu;

Or. it

Poprawka 221
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Projekt rezolucji
Ustęp 6 – litera a (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

a) apeluje do Komisji o 
zaproponowanie odpowiednich działań w 
celu wzmocnienia jednolitego rynku ze 
względu na możliwość podbudowania za 
jego pomocą przemysłu europejskiego; 
podkreśla ponadto potrzebę odniesienia 
się do ewentualnych reakcji społecznych 
oraz opracowania koncepcji i idei, które 
umożliwiałyby reakcję na stojące przed 
nami wyzwania, takie jak zanikanie 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 222
Łukasz Kohut

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że przemysł europejski 
działa w ramach złożonego, 
wielowarstwowego globalnego łańcucha 
dostaw, którego właściwe funkcjonowanie 
wymaga przewidywalnego, efektywnego i 
sprawiedliwego otoczenia handlu; wzywa 
Komisję do dopilnowania, aby dążenie do 
strategicznej autonomii europejskiej 
przyczyniło się do ukształtowania takiego 
międzynarodowego otoczenia handlu;

Or. en

Poprawka 223
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby rozważyły utworzenie 
ekosystemu współpracy między państwami 
członkowskimi, który umożliwiłby 
priorytetowe traktowanie w ramach 
zamówień publicznych krajowych i 
europejskich przedsiębiorstw 
utrzymujących siedzibę, produkcję i 
zatrudnienie w Unii;

Or. en

Poprawka 224
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla znaczenie utrzymania 
przez Unię bezpieczeństwa dostaw leków i 
sprzętu medycznego; przypomina, że 
76,6 % farmaceutycznych składników 
czynnych stosowanych w produktach 
chronionych patentem pochodzi już z 
Europy, 11,9 % ze Stanów 
Zjednoczonych, a jedynie 9% z Azji (w 
tym z Japonii i Korei Południowej);

Or. en

Poprawka 225
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że konkurencyjność 
europejska zależy przede wszystkim od 
ogólnego klimatu biznesowego w UE, w 
związku z czym wzywa do dalszych prac w 
celu wzmocnienia otoczenia biznesowego 
dla MŚP oraz sektorów strategicznych;

Or. en

Poprawka 226
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o promowanie 
przedsiębiorczości w ich programach 
szkoleniowych i edukacyjnych oraz 
środków zachęcających do kreatywności i 
innowacji potrzebnych do sprostania 
obecnej niepewnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 227
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. zwraca się do Komisji o to, by 
rozważyła zaproponowanie sposobów 
zwiększenia odporności sieci łańcuchów 
dostaw, oraz o wdrożenie planu 
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ograniczania ryzyka niedoborów leków w 
celu zaradzenia słabościom i zagrożeniom 
dla łańcucha dostaw kluczowych leków;

Or. en

Poprawka 228
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. wzywa Komisję do ochrony na jej 
terytorium dynamicznego przemysłu 
farmaceutycznego opartego na 
badaniach, zważywszy że UE pozostaje 
zdecydowanie wiodącym regionem pod 
względem wytwarzania czynnych 
składników farmaceutycznych do 
produkcji leków chronionych patentem;

Or. en

Poprawka 229
Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku oraz 
blokować przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw;

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku oraz 
blokować przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw; wzywa Komisję do ścisłego 
monitorowania i zapewnienia niezbędnej 
pomocy przy wdrażaniu rozporządzenia w 
sprawie monitorowania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w celu ochrony 
dostępu do strategicznych sektorów, 
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infrastruktury, kluczowych technologii 
prorozwojowych lub ewentualnych innych 
wartości w interesie bezpieczeństwa i 
cyberbezpieczeństwa oraz w celu ochrony 
konkurencyjności na jednolitym rynku 
europejskim; z zadowoleniem przyjmuje 
białą księgę w sprawie wyrównywania 
szans w związku z subsydiami 
zagranicznymi i apeluje do Komisji o 
przedstawienie wniosku ustawodawczego, 
aby zapobiec wrogim przejęciom przez 
przedsiębiorstwa z państw trzecich, które 
otrzymują wysokie subsydia od rządów, i o 
reakcję na skutki zakłóceń na jednolitym 
rynku; zwraca się o szybkie przyjęcie 
rozporządzenia 654/2014 ((rozporządzenie 
dotyczące egzekwowania zasad handlu);

Or. en

Poprawka 230
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku oraz 
blokować przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw;

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna 
inwestować w badania naukowe i 
innowacje w ramach projektów 
dotyczących zarówno cyfryzacji, jak i 
ekologizacji, w tym między innymi we 
wzajemnie połączone sieci infrastruktury 
transportowej, energetycznej, cyfrowej i 
wodnej, i chronić swoje strategiczne 
sektory poprzez zintensyfikowanie działań 
na rzecz monitorowania i ostatecznego 
blokowania przejęć i bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w strategicznych 
sektorach, które w przypadku znacznego 
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wpływu państw na rynek mogą zwiększać 
jej zależność od niesojuszniczych obcych 
podmiotów i systemowych konkurentów, w 
celu ograniczenia zachowań 
wywołujących zakłócenia na rynku, takich 
jak protekcjonizm i selektywne, 
dyskryminujące korzyści na jednolitym 
rynku;

Or. en

Poprawka 231
Salvatore De Meo

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku oraz 
blokować przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw;

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna 
inwestować w badania naukowe i 
innowacje w ramach projektów 
dotyczących zarówno cyfryzacji, jak i 
ekologizacji, w tym między innymi we 
wzajemnie połączone sieci infrastruktury 
transportowej, energetycznej, cyfrowej i 
wodnej, i chronić swoje strategiczne 
sektory poprzez zintensyfikowanie działań 
na rzecz monitorowania i ostatecznego 
blokowania przejęć i bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w strategicznych 
sektorach, które w przypadku znacznego 
wpływu państw na rynek mogą zwiększać 
jej zależność od niesojuszniczych obcych 
podmiotów i systemowych konkurentów, w 
celu ograniczenia zachowań 
wywołujących zakłócenia na rynku, takich 
jak protekcjonizm i selektywne, 
dyskryminujące korzyści na jednolitym 
rynku;

Or. en

Poprawka 232
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Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku oraz 
blokować przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw;

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku oraz 
blokować przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje przedstawienie 
białej księgi w sprawie instrumentu 
dotyczącego subsydiów zagranicznych i 
wzywa Komisję do jak najszybszego 
przedstawienia wniosku ustawodawczego;

Or. en

Poprawka 233
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus 
Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku oraz 
blokować przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw;

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie i później Unia powinna 
lepiej chronić strategiczne sektory swojego 
rynku, zwłaszcza poprzez ograniczenie 
dostępu do niektórych zamówień 
publicznych, wprowadzenie preferencji 
określonych strategicznych sektorów 
europejskich i europejskich certyfikatów 
dla tych sektorów, oraz blokować przejęcia 
i bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 
które mogą zwiększać jej zależność od 
obcych mocarstw;

Or. en
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Poprawka 234
Nicola Danti, Katalin Cseh

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku oraz 
blokować przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw;

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku oraz 
blokować przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw; z zadowoleniem przyjmuje 
wytyczne dotyczące ram UE w zakresie 
monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych i wzywa Komisję do ich 
bezzwłocznego wzmocnienia;

Or. en

Poprawka 235
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku oraz 
blokować przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw;

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku i 
przedsiębiorstwa oraz blokować przejęcia i 
bezpośrednie i pośrednie inwestycje 
zagraniczne, aby zachować miejsca pracy i 
fachową wiedzę na każdym europejskim 
terytorium oraz aby uniknąć zwiększenia 
jej zależności od obcych mocarstw;

Or. en
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Poprawka 236
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, 
Łukasz Kohut

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku oraz 
blokować przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw;

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku oraz 
blokować przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw, wraz ze wspieraniem 
efektywności energetycznej i efektywności 
gospodarowania surowcami w celu 
zmniejszenia zależności od importu i 
zwiększenia odporności na 
ogólnoświatowe kryzysy;

Or. en

Poprawka 237
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku oraz 
blokować przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw;

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku i 
istniejące w nich łańcuchy wartości, aby 
zapewnić strategiczną autonomię Europy, 
neutralność klimatyczną i cyfryzację, oraz 
blokować przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw;

Or. en
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Poprawka 238
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku oraz 
blokować przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw;

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku oraz 
blokować przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw; z tego powodu konieczne jest 
utworzenie minimalnych zapasów 
kluczowych produktów strategicznych dla 
Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 239
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku oraz 
blokować przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw;

7. podkreśla, że gdy większa liczba 
rynków koncentruje się wokół kilku 
podmiotów, może dojść do zmniejszenia 
korzyści dla klientów, innowacji i 
efektywności; apeluje o dalsze 
monitorowanie i nadzór konkurencji w 
celu zapewnienia działania 
funkcjonalnych, dynamicznych i 
otwartych rynków stymulujących 
inwestycje;

Or. en

Poprawka 240
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Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku oraz 
blokować przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw;

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku, takie 
jak produkcja wyrobów medycznych, 
sektor cyberbezpieczeństwa oraz 
produkcja niklu i stali, oraz w razie 
konieczności blokować przejęcia i 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które 
mogą zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw;

Or. en

Poprawka 241
Marek Paweł Balt

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku oraz 
blokować przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw;

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku, 
zwłaszcza sektory produkcji strategicznych 
metali, takich jak aluminium i stal, oraz 
blokować przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw;

Or. en

Poprawka 242
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
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Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku oraz 
blokować przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw;

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić i 
zwiększyć rolę inicjatywy publicznej i 
inwestycji publicznych, zwłaszcza w 
strategicznych sektorach uznawanych za 
zbyt ważne, aby pozostawić je rynkowi;

Or. en

Poprawka 243
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku oraz 
blokować przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw;

7. podkreśla, że na obecnym 
krytycznym etapie Unia powinna chronić 
strategiczne sektory swojego rynku, 
blokując wrogie przejęcia i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, które mogą 
zwiększać jej zależność od obcych 
mocarstw;

Or. fr

Poprawka 244
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że głównymi 
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narzędziami zapewniającymi właściwą 
europejską obronę przed nieuczciwą 
konkurencją ze strony państw trzecich 
powinny być egzekwowanie istniejących 
umów handlowych, instrumenty ochrony 
handlu, monitorowanie bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych; w związku z tym 
z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie 
przez Komisję białej księgi w sprawie 
instrumentu dotyczącego subsydiów 
zagranicznych zapewniającego równe 
warunki działania na jednolitym rynku; 
podkreśla, że te cztery narzędzia mogą być 
skuteczne i ponadto nie zakłócają 
jednolitego rynku i konkurencji w UE, a 
zatem należy uznać je za punkt wyjścia 
lepszy niż inne metody zwalczania 
nieuczciwej konkurencji ze strony państw 
trzecich;

Or. en

Poprawka 245
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Susana Solís Pérez, Martina 
Dlabajová, Bart Groothuis, Morten Petersen, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uznaje znaczenie polityki 
konkurencji Unii jako kluczowego 
czynnika konkurencyjności UE; wzywa do 
przeglądu definicji rynków, aby umożliwić 
bardziej realistyczne i dynamiczne 
stosowanie przepisów; podkreśla ponadto 
potrzebę zapewnienia wystarczającej 
szybkości działania, przejrzystości i 
proporcjonalności ram administracyjnych 
i proceduralnych dla unijnych 
postępowań z zakresu konkurencji, 
zwłaszcza w przypadku kontroli łączenia 
przedsiębiorstw w UE; podkreśla 
znaczenie skutecznego programu 
łagodzenia kar w przypadku naruszeń 
przepisów dotyczących przeciwdziałania 
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praktykom monopolistycznym;

Or. en

Poprawka 246
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zachowanie na 
terytorium UE silnego przemysłu 
farmaceutycznego opartego na badaniach 
oraz o uwzględnienie w ich następnych 
strategiach farmaceutycznych i 
przemysłowych środków mających na celu 
zagwarantowanie, aby Europa pozostała 
innowatorem i światowym liderem, jak 
określono w piśmie przewodniczącej von 
der Leyen dotyczącym jej misji do 
komisarz ds. zdrowia Stelli Kyriakides;

Or. en

Poprawka 247
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa do szybkiej reformy 
europejskiej polityki konkurencji, aby 
umożliwić wykreowanie europejskich 
liderów na rynku globalnym; uważa, że 
Unia musi pilnie dokonać przeglądu 
swojej definicji rynku właściwego, którą 
należy przeanalizować na poziomie 
ogólnoświatowym, aby nie stanowiła już 
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bariery dla globalnej konkurencyjności 
naszego przemysłu;

Or. en

Poprawka 248
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że aby utrzymać równe 
warunki działania, suwerenność 
żywnościową i zrównoważone praktyki, 
UE musi dopilnować, by wrażliwe i istotne 
sektory nie były wykorzystywane jako 
karta przetargowa w negocjacjach 
dotyczących przyszłych umów 
handlowych;

Or. en

Poprawka 249
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. podkreśla, że należy utrzymać i 
rozwijać wiodącą rolę przemysłu 
europejskiego w kluczowych sektorach, 
zwłaszcza w tych, które okazały się 
decydujące w czasie pandemii COVID-19, 
takich jak zdrowie i sektor spożywczy;

Or. en
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Poprawka 250
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej;

8. z zadowoleniem przyjmuje ambitny 
cel, którym jest stworzenie wiodących 
rynków czystych technologii, i jest zdania, 
że plan naprawy przemysłu powinien 
zwiększyć naszą strategiczną autonomię, 
nie zmniejszając zaufania do otwartości i 
dostępu do rynku oraz wolności wyboru, 
dzięki większym zdolnościom 
technologicznym, zróżnicowanym 
globalnym łańcuchom wartości i duchowi 
przedsiębiorczości tworzącym nowe 
ambitne, kreatywne i innowacyjne 
otoczenie europejskich projektów 
biznesowych i przemysłowych, które będą 
tworzone i rozwijane; uważa, że 
finansowanie badań i innowacji jest 
niezbędne jako podstawa innowacyjnych 
projektów przemysłowych i możliwości 
cyfrowych i uważa, że powinno ono iść w 
parze z prowadzoną obecnie przez Komisję 
analizą wytycznych dotyczących 
„ważnych projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania” (IPCEI), aby przyczyniać 
się do szybszego kreowania europejskich 
liderów i ekosystemów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej, w tym w 
sektorach energochłonnych, których nie 
może kształtować sam rynek, bez skutków 
w postaci zakłóceń konkurencji w UE; 
apeluje do Komisji o dokonanie inwestycji 
w projekty zapewniające wyraźną 
widoczność Europy; wzywa Komisję, aby 
w obecnym kryzysie uprościła procedury 
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administracyjne, rozszerzyła kryteria 
kwalifikowalności kosztów i zwiększyła 
finansowanie;

Or. en

Poprawka 251
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej;

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej, oraz 
ułatwiać uczestnictwo MŚP w przyszłych 
projektach IPCEI; wzywa Komisję do 
rozważenia zmiany wytycznych z 2014 r., 
aby uwzględnić odporność strategicznych 
łańcuchów wartości we wspólnym 
interesie europejskim i europejską 
suwerenność w obszarach strategicznych 
jako kryteriów służących do definiowania 
projektów IPCEI; apeluje zwłaszcza o 
szybkie ustrukturyzowanie łańcucha 
wartości w opiece zdrowotnej w ramach 
projektu IPCEI dotyczącego środków 
leczniczych niezbędnych do walki z 
obecnym i przyszłymi kryzysami 
związanymi z zagrożeniem zdrowia (środki 
ochrony indywidualnej, wyroby medyczne, 
antybiotyki, szczepionki…), a także 
innowacyjnych środków leczniczych 
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(biotechnologie, e-zdrowie);

Or. en

Poprawka 252
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej;

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów i wzmocnić dobrze 
zorganizowane łańcuchy dostaw w 
strategicznych sektorach przemysłu, 
zdolnych do konkurowania w skali 
globalnej; przypomina w związku z tym 
zalecenia Strategicznego Forum ds. 
Ważnych Projektów Stanowiących 
Przedmiot Wspólnego Europejskiego 
Zainteresowania w sprawie sześciu 
strategicznych łańcuchów wartości – 
połączonych, czystych i samobieżnych 
pojazdów, technologii i systemów 
wodorowych, inteligentnej opieki 
zdrowotnej, przemysłowego internetu 
rzeczy, niskoemisyjnego 
przemysłu, cyberbezpieczeństwa – które 
uzupełniają już zidentyfikowane 
strategiczne łańcuchy wartości dla 
akumulatorów, mikroelektroniki i 
wysokowydajnych systemów 
obliczeniowych;

Or. en
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Poprawka 253
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej;

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, w 
pełni zgodnych z celem, którym jest 
zerowa emisja gazów cieplarnianych 
netto, i Europejskim Zielonym Ładem 
oraz idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej; apeluje 
do Komisji o określenie listy priorytetów 
inwestycyjnych, wskazującej, które 
technologie mogą przyczynić się do 
osiągnięcia celów UE i wymagają 
upowszechnienia na większą skalę oraz 
które technologie należy wykluczyć, w tym 
zwłaszcza technologie i projekty związane 
z paliwami kopalnymi;

Or. en

Poprawka 254
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien wspierać najbardziej 
innowacyjne, zrównoważone i 
konkurencyjne sektory oraz pomagać w 
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idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej;

tworzeniu nowych ambitnych, 
zaawansowanych europejskich projektów i 
sojuszy przemysłowych, idących ręka w 
rękę z obecną rewizją wytycznych 
dotyczących ważnych projektów 
stanowiących przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania (IPCEI), 
aby zapewnić ich zgodność z celami 
klimatycznymi i środowiskowymi Unii, ze 
szczególnym uwzględnieniem unijnej 
systematyki dotyczącej zrównoważonego 
finansowania, i większą przejrzystość przy 
ich realizacji, w dążeniu do ogólnego celu, 
którym jest wsparcie kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, działających zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju i 
zdolnych do konkurowania w skali 
globalnej;

Or. en

Poprawka 255
François-Xavier Bellamy

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej;

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej; wzywa 
zatem Komisję do rozważenia zmiany 
wytycznych z 2014 r., aby uwzględnić 
odporność strategicznych łańcuchów 
wartości we wspólnym interesie 
europejskim i strategiczną autonomię w 
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obszarach strategicznych jako kryteriów 
służących do definiowania projektów 
IPCEI;

Or. en

Poprawka 256
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, 
Massimiliano Smeriglio

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej;

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien wspierać najbardziej 
innowacyjne i konkurencyjne sektory oraz 
pomagać w tworzeniu nowych ambitnych, 
zrównoważonych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych 
zgodnych z priorytetami politycznymi 
Unii, takimi jak walka ze zmianą klimatu, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, działających zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju, 
zwiększających poziom zatrudnienia w 
Europie i zdolnych do konkurowania w 
skali globalnej;

Or. en

Poprawka 257
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Projekt rezolucji
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Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej;

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej; podkreśla 
potrzebę stworzenia przejrzystych 
warunków składania wniosków 
dotyczących wspólnych projektów IPCEI, 
które byłyby jednolite we wszystkich 
państwach członkowskich, aby służyły one 
dobru całej UE;

Or. en

Poprawka 258
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej;

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej; apeluje 
do Komisji o kontynuację prac nad 
łańcuchami wartości w formie podjęcia 
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odpowiednich dalszych kroków w związku 
z działaniami zaproponowanymi dla 
sześciu strategicznych łańcuchów wartości 
określonych przez Strategiczne Forum ds. 
IPCEI;

Or. en

Poprawka 259
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Bart Groothuis, Morten Petersen, 
Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej;

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej; 
podkreśla, że projekty IPCEI są 
narzędziem umożliwiającym 
przezwyciężenie niedoskonałości rynku, z 
którego należy korzystać ostrożnie i w 
oparciu o ścisłe kryteria, aby nie zakłócać 
konkurencji na jednolitym rynku;

Or. en

Poprawka 260
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej;

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej; uważa, że 
gazu ziemnego nie należy uznawać za 
przejściowe źródło energii, a zatem nie 
powinno się wydatkować na niego 
środków publicznych;

Or. en

Poprawka 261
Marc Botenga, Sira Rego
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej;

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI);

Or. en
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Poprawka 262
Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej;

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej i 
przyczyniających się do ukształtowania 
neutralnego dla klimatu, opartego na 
odnawialnych źródłach energii systemu 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 263
Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej;

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej; apeluje 
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do Komisji o dokonanie inwestycji w 
projekty zapewniające wyraźną 
widoczność Europy;

Or. en

Poprawka 264
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego 
zainteresowania” (IPCEI), aby 
przyczyniać się do kreowania europejskich 
liderów w strategicznych sektorach 
przemysłu, zdolnych do konkurowania w 
skali globalnej;

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących ważnych 
europejskich projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego zainteresowania 
(MEPCI), aby przyczyniać się do 
kreowania europejskich liderów w 
strategicznych sektorach przemysłu, 
zdolnych do konkurowania w skali 
globalnej i przyczyniających się do 
ukształtowania neutralnego dla klimatu, 
opartego na odnawialnych źródłach 
energii systemu energetycznego;

Or. en

Poprawka 265
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
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nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej;

nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej i 
przyczyniających się do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej i wiodącej 
pozycji w dziedzinie cyfrowej;

Or. en

Poprawka 266
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich liderów w strategicznych 
sektorach przemysłu, zdolnych do 
konkurowania w skali globalnej;

8. jest zdania, że plan naprawy 
przemysłu powinien pomagać w tworzeniu 
nowych ambitnych i innowacyjnych 
europejskich projektów przemysłowych, 
idących ręka w rękę z obecną rewizją 
wytycznych dotyczących „ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania” 
(IPCEI), aby przyczyniać się do kreowania 
europejskich projektów flagowych w 
strategicznych sektorach przemysłu, 
zdolnych do konkurowania w skali 
globalnej;

Or. fr

Poprawka 267
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro 
Fiocchi, Izabela-Helena Kloc
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Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wyraża zaniepokojenie 
opóźnieniami we wdrażaniu projektów 
energetycznych spowodowanymi 
zakłóceniami w łańcuchach dostaw i 
przesunięciami funduszy inwestycyjnych 
w dążeniu do osiągnięcia bezpośrednich 
celów związanych ze zwalczaniem 
pandemii i złagodzenia jej najbardziej 
dotkliwych skutków społeczno-
gospodarczych, co może negatywnie 
wpłynąć na realizację celów określonych 
unijnej polityce klimatycznej i 
energetycznej; wyraża opinię, że obecna 
sytuacja dowodzi, iż planując wyjście z 
kryzysu, Europa musi wzmocnić 
odporność swojej gospodarki i łańcuchów 
dostaw na wstrząsy zewnętrzne oraz 
zwiększyć suwerenność technologiczną w 
strategicznych sektorach; apeluje zatem o 
uznanie technologii wiatrowych, 
słonecznych i magazynowania energii za 
strategiczne łańcuchy wartości oraz o 
przygotowanie środków i bodźców dla ich 
rozwoju w Europie, w tym poprzez 
repatriację produkcji, zwłaszcza w celu 
włączenia ich w prace forum wysokiego 
szczebla ds. IPCEI, aby zwiększyć 
znaczenie lokalnych elementów w 
łańcuchu dostaw i przepisach dotyczących 
OZE, zbadać wykonalność uruchomienia 
odpowiednich projektów IPCEI w tych 
sektorach, dostosować ramy regulacyjne 
dotyczące pomocy państwa w celu 
pozyskania dla nich wsparcia publicznego 
oraz zapewnić równe warunki działania 
producentom z UE i państw trzecich;

Or. en

Poprawka 268
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
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Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. z zadowoleniem przyjmuje 
zainicjowanie przez Komisję nowych 
sojuszy przemysłowych, które wykazały 
swoją potencjalną wartość dodaną dla 
konkurencyjności UE; apeluje do Komisji 
o zainicjowanie większej liczby nowych 
sojuszy w sektorach przestrzeni 
kosmicznej, aeronautyki, opieki 
zdrowotnej, surowców krytycznych i 
odnawialnych źródeł energii, sprzętu 
medycznego, medycznych środków 
ochrony indywidualnej i niezbędnej 
produkcji farmaceutycznej w celu 
zmniejszenia zależności UE od importu z 
państw trzecich;

Or. en

Poprawka 269
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Clara Aguilera, Josianne 
Cutajar

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa Komisję do dalszej poprawy 
środków zapobiegających zaburzeniom 
równowagi w europejskich łańcuchach 
dostaw oraz oceny skutków zakłóceń w 
transgranicznych łańcuchach wartości, 
jeżeli nieuczciwe praktyki handlowe 
zagrażają niektórym z ich ogniw;

Or. en
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Poprawka 270
Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zachęca Komisję do dalszego 
wspierania sześciu łańcuchów wartości, 
które są dla UE strategiczne i które 
określiło europejskie Strategiczne Forum 
ds. IPCEI, oraz zaleca znaczne 
zwiększenie funduszy na badania, rozwój i 
innowacje w ramach polityki klimatycznej 
w tych sektorach;

Or. en

Poprawka 271
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla znaczenie technologii 
obróbki przyrostowej dla eliminacji luk w 
łańcuchu dostaw, jako że umożliwia ona 
zastąpienie kluczowych części źródeł 
globalnych częściami wytwarzanymi 
lokalnie, i wzywa Komisję do przyznania 
niezbędnych funduszy;

Or. en

Poprawka 272
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zwraca się do Komisji o 
zapewnienie skuteczności proponowanych 
„struktur sojuszy” poprzez określenie 
minimalnych kryteriów i elementów 
służących ustalaniu ich celów, ich 
regularnemu monitorowaniu i ocenie;

Or. en

Poprawka 273
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. przypomina, że europejska polityka 
klimatyczna i energetyczna wymagać 
będzie dużych ilości metali i minerałów 
potrzebnych dla strategicznych 
technologii, w tym technologii 
wiatrowych, słonecznych i 
magazynowania energii; wyraża 
zaniepokojenie tym, że Europa jest bardzo 
zależna od innych części świata w zakresie 
zaopatrzenia w wiele z tych metali i 
minerałów i stopniowo traci swój 
światowy udział nawet w przypadku 
materiałów, do produkcji których posiada 
zdolności przemysłowe; podkreśla, że 
autonomii Europy w sektorach 
strategicznych nie można osiągnąć bez 
konkurencyjnego i zrównoważonego 
ekosystemu UE dla podstawowych, 
cennych i kluczowych materiałów ze 
źródeł pierwotnych i wtórnych; podkreśla 
w związku z tym znaczenie planu 
działania na rzecz gospodarki o obiegu 
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zamkniętym, lecz zaznacza, że Europa 
musi zwiększyć swój potencjał na 
wszystkich etapach łańcucha wartości 
surowców, którymi są wydobycie, 
recykling oraz wytapianie, rafinacja i 
przetwarzanie;

Or. en

Poprawka 274
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. uważa innowacje za kluczowy 
czynnik naprawy i wzrostu; podkreśla, że 
finansowanie badań i innowacji ma 
zasadnicze znaczenie na obecnym etapie 
naprawy; apeluje do Komisji o stworzenie 
zachęt do łączenia zasobów 
przeznaczonych na badania naukowe i 
innowacje w skali ogólnounijnej, 
krzewienie przedsiębiorczości i 
ukształtowanie nowego ambitnego, 
kreatywnego i innowacyjnego środowiska 
dla europejskich projektów biznesowych i 
przemysłowych;

Or. en

Poprawka 275
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 8 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8c. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie przewidzianego w strategii 
przemysłowej planu działania i sojuszu na 
rzecz surowców krytycznych; wyraża 
opinię, że sojusz nie powinien w swoim 
zakresie ograniczać się do surowców 
krytycznych i powinien mieć na celu 
rozwój zintegrowanego ekosystemu dla 
szeregu materiałów, metali i minerałów 
niezbędnych do transformacji 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 276
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, 
Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8c. z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę Komisji dotyczącą forum 
przemysłowego; wzywa Komisję do 
zapewnienia ciągłego dialogu oraz 
skutecznego i w pełni przejrzystego 
podejścia do zarządzania, które 
umożliwiałoby nadzór nad wdrażaniem i 
dostarczało bodźca do tworzenia synergii 
między przepisami, instrumentami i 
finansowaniem prywatnym;

Or. en

Poprawka 277
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro 
Fiocchi, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión
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Projekt rezolucji
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8d. zwraca uwagę, że europejski 
łańcuch wartości surowców i 
energochłonne sektory przemysłu 
spełniają najwyższe normy środowiskowe i 
społeczne oraz że polityka dekarbonizacji 
zmusza je do podjęcia ogromnego wysiłku 
na rzecz elektryfikacji i gazyfikacji 
przemysłowej; wskazuje w związku z tym 
na konieczność zapewnienia równych 
warunków działania i uczciwych 
warunków handlu, zwłaszcza w czasach 
kryzysu związanego z pandemią, gdy 
europejskie przedsiębiorstwa znajdują się 
w najsłabszym położeniu, a ożywiające się 
gospodarki pozaeuropejskie mają silne 
uzasadnienie dla nadpodaży na rynku 
światowym lub gromadzenia 
strategicznych zapasów; wyraża 
szczególne zaniepokojenie europejskim 
przemysłem stalowym, którego i tak już 
trudną sytuację spotęgowała pandemia 
COVID-19; ubolewa nad tym, że 
globalnemu forum ds. nadwyżki mocy 
produkcyjnych w przemyśle stalowym nie 
udało się skutecznie rozwiązać problemu 
globalnej nadwyżki mocy produkcyjnych i 
subsydiowanego eksportu, i wzywa 
Komisję do rozważenia zastosowania w 
razie konieczności instrumentów ochrony 
handlu;

Or. en

Poprawka 278
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – wprowadzenie
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Projekt rezolucji Poprawka

9. uznaje, że filarem pierwszego 
etapu: naprawy przemysłu europejskiego 
po pandemii COVID-19 jest Fundusz 
Naprawy (zwany dalej „Funduszem”); 
apeluje do Komisji o zapewnienie, aby 
Fundusz wdrożono bezzwłocznie oraz aby 
ten Fundusz:

9. apeluje o skuteczną koncentrację 
wydatków na wstępie w ramach 
europejskiego instrumentu naprawy z 
budżetem 750 mld EUR; uznaje, że 
zapewnienie całkowitej naprawy i 
transformacji gospodarki europejskiej jest 
niewystarczające; podkreśla, że inwestycje 
w naprawę przyniosą długoterminowe 
korzyści, o ile inwestycje te będą odporne 
pod względem ekologicznym i społecznym; 
domaga się udziału w kształtowaniu, 
przyjmowaniu i wdrażaniu Funduszu 
Naprawy oraz pozycji w centrum procesu 
decyzyjnego w celu zapewnienia 
demokratycznej rozliczalności; apeluje do 
Komisji o zapewnienie, aby Fundusz 
wdrożono bezzwłocznie oraz aby ten 
Fundusz:

Or. en

Poprawka 279
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

9. uznaje, że filarem pierwszego 
etapu: naprawy przemysłu europejskiego 
po pandemii COVID-19 jest Fundusz 
Naprawy (zwany dalej „Funduszem”); 
apeluje do Komisji o zapewnienie, aby 
Fundusz wdrożono bezzwłocznie oraz aby 
ten Fundusz:

9. z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawienie instrumentu „Next 
Generation EU” jako filaru naprawy UE 
po pandemii COVID-19; uznaje potrzebę 
wspierania ekologicznej naprawy 
zapewniającej odporność; apeluje do 
Komisji o zapewnienie, aby Fundusz 
wdrożono bezzwłocznie oraz aby ten 
Fundusz:

Or. en

Poprawka 280
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
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Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) zapewniał możliwości 
finansowania wystarczające do 
zrównoważenia szkód wyrządzonych w 
przemyśle europejskim przez kryzys 
związany z COVID-19;

a) zapewniał możliwości 
finansowania wystarczające do 
zrównoważenia szkód wyrządzonych w 
przemyśle europejskim przez kryzys 
związany z COVID-19 w celu 
zmniejszenia krótkoterminowego 
niedoboru kapitału obrotowego i 
przyspieszenia inwestycji kapitałowych w 
perspektywie średnio- i długoterminowej, 
aby pomóc w przejściu na zieloną 
gospodarkę i przyspieszyć transformację 
cyfrową;

Or. en

Poprawka 281
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) zapewniał możliwości 
finansowania wystarczające do 
zrównoważenia szkód wyrządzonych w 
przemyśle europejskim przez kryzys 
związany z COVID-19;

a) zapewniał możliwości 
finansowania wystarczające do 
zrównoważenia szkód wyrządzonych w 
przemyśle europejskim przez kryzys 
związany z COVID-19 oraz był siłą 
napędową jego ekologicznej i 
zrównoważonej transformacji cyfrowej;

Or. en

Poprawka 282
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
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Ustęp 9 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) zapewniał możliwości 
finansowania wystarczające do 
zrównoważenia szkód wyrządzonych w 
przemyśle europejskim przez kryzys 
związany z COVID-19;

a) Zapewniał wystarczające 
możliwości finansowania;

Or. fr

Poprawka 283
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) zapewniał możliwości 
finansowania wystarczające do 
zrównoważenia szkód wyrządzonych w 
przemyśle europejskim przez kryzys 
związany z COVID-19;

a) zapewniał możliwości 
finansowania wystarczające do 
zrównoważenia szkód wyrządzonych przez 
kryzys związany z COVID-19 i dostarczał 
bodźca do cyfrowej i ekologicznej 
transformacji przemysłu europejskiego;

Or. en

Poprawka 284
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) zapewniał możliwości 
finansowania wystarczające do 
zrównoważenia szkód wyrządzonych w 

a) był tymczasowy, ukierunkowany i 
zapewniał możliwości finansowania 
wystarczające do zrównoważenia szkód 
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przemyśle europejskim przez kryzys 
związany z COVID-19;

wyrządzonych w przemyśle europejskim 
przez kryzys związany z COVID-19;

Or. en

Poprawka 285
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera a a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

aa) eliminował warunkowość 
społeczną i ekologiczną i podlegał 
warunkom klimatycznym, 
środowiskowym, w tym dotyczącym 
różnorodności biologicznej, i warunkom 
zrównoważonego rozwoju społecznego w 
celu zminimalizowania szkodliwych 
skutków i maksymalizacji korzyści dla 
klimatu, środowiska i społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 286
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera a a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

aa) przewidywał cele dotyczące 
inwestycji w odporność środowiskową i 
społeczną oraz przejścia w kierunku 
wysoce energo- i zasobooszczędnej, w 
pełni opartej na odnawialnych źródłach 
energii, nietoksycznej i ucyfrowionej w 
sposób zrównoważony bazy przemysłowej 
o zerowej emisji gazów cieplarnianych 
netto;

Or. en
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Poprawka 287
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera a a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

aa) koncentrował się szczególnie na 
małych i średnich przedsiębiorstwach, 
które najbardziej ucierpiały w wyniku 
kryzysu związanego z COVID-19, i 
wspierał ich dostęp do finansowania;

Or. en

Poprawka 288
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) był, w miarę możliwości, 
zarządzany bezpośrednio przez Komisję za 
pośrednictwem programów europejskich 
w celu uniknięcia dalszych zakłóceń na 
jednolitym rynku;

b) był, w miarę możliwości, 
zarządzany przez Komisję i alokowany 
jako priorytet na podstawie lokalnych i 
krajowych projektów i wniosków 
spełniających kryteria alokacji określone 
przez Fundusz w celu uniknięcia dalszych 
zakłóceń na rynku wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 289
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss
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Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) był, w miarę możliwości, 
zarządzany bezpośrednio przez Komisję za 
pośrednictwem programów europejskich w 
celu uniknięcia dalszych zakłóceń na 
jednolitym rynku;

b) był, w miarę możliwości, 
zarządzany bezpośrednio przez Komisję za 
pośrednictwem programów europejskich w 
celu zapewnienia jak największej 
przejrzystości i kontroli parlamentarnej 
oraz uniknięcia wewnętrznych i 
zewnętrznych zakłóceń na jednolitym 
rynku;

Or. en

Poprawka 290
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) był, w miarę możliwości, 
zarządzany bezpośrednio przez Komisję za 
pośrednictwem programów europejskich w 
celu uniknięcia dalszych zakłóceń na 
jednolitym rynku;

b) był, w miarę możliwości, 
zarządzany bezpośrednio przez Komisję za 
pośrednictwem programów europejskich w 
celu większej koordynacji działań, 
zapewnienia lepszego wpływu na rynek 
globalny i uniknięcia ryzyka zakłóceń na 
jednolitym rynku;

Or. en

Poprawka 291
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka
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b) był, w miarę możliwości, 
zarządzany bezpośrednio przez Komisję za 
pośrednictwem programów europejskich w 
celu uniknięcia dalszych zakłóceń na 
jednolitym rynku;

b) był, w miarę możliwości, 
zarządzany bezpośrednio przez Komisję za 
pośrednictwem programów europejskich w 
celu uniknięcia dalszych zakłóceń na 
jednolitym rynku i jasno sygnalizował 
obywatelom europejskim rolę Unii na tym 
etapie;

Or. en

Poprawka 292
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) był, w miarę możliwości, 
zarządzany bezpośrednio przez Komisję za 
pośrednictwem programów europejskich w 
celu uniknięcia dalszych zakłóceń na 
jednolitym rynku;

b) był zgodny z zasadą 
pomocniczości, przy czym Komisja 
powinna działać za pośrednictwem 
obecnych i nowych programów 
europejskich w celu uniknięcia dalszych 
zakłóceń na jednolitym rynku;

Or. en

Poprawka 293
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) był, w miarę możliwości, 
zarządzany bezpośrednio przez Komisję za 
pośrednictwem programów europejskich w 
celu uniknięcia dalszych zakłóceń na 
jednolitym rynku;

b) był, w miarę możliwości, 
zarządzany bezpośrednio przez Komisję za 
pośrednictwem programów europejskich, 
najlepiej w formie dotacji, w celu 
uniknięcia dalszych zakłóceń na 
jednolitym rynku;
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Or. en

Poprawka 294
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) był, w miarę możliwości, 
zarządzany bezpośrednio przez Komisję za 
pośrednictwem programów europejskich w 
celu uniknięcia dalszych zakłóceń na 
jednolitym rynku;

b) był, w miarę możliwości, 
zarządzany bezpośrednio przez Komisję za 
pośrednictwem programów europejskich i 
z wykorzystaniem dotacji w celu 
uniknięcia dalszych zakłóceń na 
jednolitym rynku;

Or. en

Poprawka 295
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera b a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ba) uwzględniał specyfikę państw 
członkowskich, które w różny sposób 
odczuwają skutki kryzysu;

Or. en

Poprawka 296
Clara Ponsatí Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) rozdzielał pomoc finansową między c) rozdzielał pomoc finansową między 
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poszczególne sektory przemysłu 
odpowiednio do szkód, jakie te sektory 
poniosły, wyzwań, przed którymi stoją, 
oraz wysokości krajowego wsparcia 
finansowego otrzymanego już w ramach 
krajowych programów pomocy;

poszczególne sektory przemysłu 
odpowiednio do szkód, jakie te sektory 
poniosły, wyzwań, przed którymi stoją, 
oraz wysokości krajowego wsparcia 
finansowego otrzymanego już w ramach 
krajowych programów pomocy, z kontrolą 
stworzonych zachęt w celu zapobieżenia 
dokonaniu przez państwa członkowskie 
niewłaściwych inwestycji;

Or. en

Poprawka 297
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) rozdzielał pomoc finansową między 
poszczególne sektory przemysłu 
odpowiednio do szkód, jakie te sektory 
poniosły, wyzwań, przed którymi stoją, 
oraz wysokości krajowego wsparcia 
finansowego otrzymanego już w ramach 
krajowych programów pomocy;

c) rozdzielał pomoc finansową między 
poszczególne sektory przemysłu 
odpowiednio do szkód, jakie te sektory 
poniosły, wyzwań, przed którymi stoją, 
oraz wysokości krajowego wsparcia 
finansowego otrzymanego już w ramach 
krajowych programów pomocy, z 
uwzględnieniem wzajemnych zależności 
strukturalnych między poszczególnymi 
łańcuchami wartości;

Or. en

Poprawka 298
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) rozdzielał pomoc finansową między 
poszczególne sektory przemysłu 

c) rozdzielał pomoc finansową między 
poszczególne sektory przemysłu 
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odpowiednio do szkód, jakie te sektory 
poniosły, wyzwań, przed którymi stoją, 
oraz wysokości krajowego wsparcia 
finansowego otrzymanego już w ramach 
krajowych programów pomocy;

odpowiednio do szkód, jakie te sektory 
poniosły oraz konsekwencji tych szkód w 
najbliższych latach, odpowiednio do 
wyzwań, przed którymi stoją, oraz 
wysokości krajowego wsparcia 
finansowego otrzymanego już w ramach 
krajowych programów pomocy;

Or. es

Poprawka 299
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) rozdzielał pomoc finansową między 
poszczególne sektory przemysłu 
odpowiednio do szkód, jakie te sektory 
poniosły, wyzwań, przed którymi stoją, 
oraz wysokości krajowego wsparcia 
finansowego otrzymanego już w ramach 
krajowych programów pomocy;

c) rozdzielał pomoc finansową między 
poszczególne sektory przemysłu, w tym 
mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, 
odpowiednio do szkód, jakie te sektory 
poniosły, wyzwań, przed którymi stoją, 
oraz wysokości krajowego wsparcia 
finansowego otrzymanego już w ramach 
krajowych programów pomocy;

Or. en

Poprawka 300
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) rozdzielał pomoc finansową 
między poszczególne sektory przemysłu 
odpowiednio do szkód, jakie te sektory 

c) był uzależniony od kryteriów 
gwarantujących, że fundusze nie zostaną 
wykorzystane na spłatę starych długów 
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poniosły, wyzwań, przed którymi stoją, 
oraz wysokości krajowego wsparcia 
finansowego otrzymanego już w ramach 
krajowych programów pomocy;

lub utrzymanie przestarzałej technologii, 
oraz zapewniał wsparcie 
przedsiębiorstwom, które przyczyniają się 
do długoterminowego wzrostu i mają duży 
potencjał ożywienia gospodarki;

Or. en

Poprawka 301
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) rozdzielał pomoc finansową między 
poszczególne sektory przemysłu 
odpowiednio do szkód, jakie te sektory 
poniosły, wyzwań, przed którymi stoją, 
oraz wysokości krajowego wsparcia 
finansowego otrzymanego już w ramach 
krajowych programów pomocy;

c) rozdzielał pomoc finansową między 
poszczególne sektory przemysłu 
odpowiednio do szkód, jakie te sektory 
poniosły, skutków społecznych, wyzwań, 
przed którymi stoją, oraz wysokości 
krajowego wsparcia finansowego 
otrzymanego już w ramach krajowych 
programów pomocy;

Or. en

Poprawka 302
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) rozdzielał pomoc finansową między 
poszczególne sektory przemysłu 
odpowiednio do szkód, jakie te sektory 
poniosły, wyzwań, przed którymi stoją, 
oraz wysokości krajowego wsparcia 
finansowego otrzymanego już w ramach 
krajowych programów pomocy;

c) rozdzielał pomoc finansową między 
poszczególne państwa i sektory przemysłu 
odpowiednio do szkód, jakie te sektory 
poniosły, wyzwań, przed którymi stoją, 
oraz wysokości krajowego wsparcia 
finansowego otrzymanego już w ramach 
krajowych programów pomocy;

Or. en
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Poprawka 303
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera c a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ca) uwzględniał wnioski płynące z 
poprzedniego wsparcia publicznego w 
reakcji na kryzys finansowy i gospodarczy 
z lat 2008-2009 oraz jego wpływu na 
odporność i długoterminowe ożywienie 
gospodarcze i społeczne; w związku z tym 
kierował wydatki na naprawę do sektorów 
przyjaznych dla klimatu o wysokim 
wskaźniku zwielokrotnienia, które 
przyczynią się do przyszłej odporności 
gospodarczej UE;

Or. en

Poprawka 304
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera c a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ca) Komisja powinna zbadać 
możliwość wsparcia strategicznych 
sektorów przemysłu za pomocą 
tymczasowych mechanizmów, które będą 
wspierać odnowę floty w ekologicznej i 
cyfrowej przemianie (transport morski, 
naziemny i powietrzny).

Or. es

Poprawka 305
Tom Berendsen
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w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) wspierał krajowe programy 
fiskalne stwarzające zachęty do inwestycji 
kapitałowych w sektorze prywatnym oraz 
umożliwiał przedsiębiorstwom konwersję 
na kapitał części pożyczek udzielonych 
przez Fundusz;

skreśla się

Or. en

Poprawka 306
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) wspierał krajowe programy 
fiskalne stwarzające zachęty do inwestycji 
kapitałowych w sektorze prywatnym oraz 
umożliwiał przedsiębiorstwom konwersję 
na kapitał części pożyczek udzielonych 
przez Fundusz;

d) wspierał krajowe programy 
stwarzające zachęty do inwestycji 
kapitałowych w konkretne projekty 
przemysłowe w sektorze prywatnym;

Or. en

Poprawka 307
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera d a (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

da) dawał pierwszeństwo 
bezpośrednim inwestycjom publicznym w 
istotnych sektorach i spółkach 
publicznych;

Or. en

Poprawka 308
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) zapewniał preferencyjne 
traktowanie przedsiębiorstw i MŚP, 
których biznesplany skupiają się na 
transformacji cyfrowej i ekologicznej;

e) zapewniał preferencyjne 
traktowanie przedsiębiorstw i MŚP, 
których długoterminowe biznesplany 
skupiają się na transformacji cyfrowej i 
ekologicznej, z jednoczesnym unikaniem 
dyskryminacji przedsiębiorstw 
znajdujących się w sytuacji 
nadzwyczajnej, które nie są aktualnie 
gotowe do wprowadzenia tych innowacji i 
koncentrują swoje wysiłki na innych 
rodzajach inwestycji, pilniejszych w 
sytuacji kryzysowej;

Or. en

Poprawka 309
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera e



AM\1208889PL.docx 185/192 PE653.874v02-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

e) zapewniał preferencyjne 
traktowanie przedsiębiorstw i MŚP, 
których biznesplany skupiają się na 
transformacji cyfrowej i ekologicznej;

e) zapewniał preferencyjne 
traktowanie przedsiębiorstw i MŚP, 
których biznesplany skupiają się na 
kluczowych innowacjach i technologiach, 
w tym w celu przeprowadzenia 
transformacji cyfrowej i ekologicznej, oraz 
pomagał zwiększyć odporność naszych 
łańcuchów dostaw i zmniejszyć ich 
zależność poprzez repatriację produkcji, 
ich dywersyfikację i wzmocnienie;

Or. en

Poprawka 310
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) zapewniał preferencyjne 
traktowanie przedsiębiorstw i MŚP, 
których biznesplany skupiają się na 
transformacji cyfrowej i ekologicznej;

e) przyznawał specjalne fundusze 
MŚP i przedsiębiorstwom typu start-up, 
których działalność i biznesplany skupiają 
się na transformacji cyfrowej i 
ekologicznej, zwłaszcza na bardziej 
zamkniętym obiegu, efektywnym 
gospodarowaniu zasobami i efektywności 
energetycznej, oszczędności zasobów i 
energii oraz przejściu na odnawialne 
źródła energii;

Or. en

Poprawka 311
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Bernard Guetta, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nicola Danti, Stéphane Bijoux, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera e
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Projekt rezolucji Poprawka

e) zapewniał preferencyjne 
traktowanie przedsiębiorstw i MŚP, 
których biznesplany skupiają się na 
transformacji cyfrowej i ekologicznej;

e) zapewniał preferencyjne 
traktowanie przedsiębiorstw i MŚP, 
których biznesplany skupiają się na 
transformacji cyfrowej i ekologicznej lub 
które są niezbędne do zapewnienia 
strategicznej autonomii Unii w 
kluczowych sektorach;

Or. en

Poprawka 312
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) zapewniał preferencyjne 
traktowanie przedsiębiorstw i MŚP, 
których biznesplany skupiają się na 
transformacji cyfrowej i ekologicznej;

e) zapewniał preferencyjne 
traktowanie przedsiębiorstw, 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP, które 
najbardziej potrzebują bezpośredniego 
wsparcia finansowego w następstwie 
załamania koniunktury gospodarczej 
spowodowanego pandemią;

Or. en

Poprawka 313
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) zapewniał preferencyjne 
traktowanie przedsiębiorstw i MŚP, 
których biznesplany skupiają się na 
transformacji cyfrowej i ekologicznej;

e) przewidywał specjalne fundusze 
dla MŚP, których biznesplany skupiają się 
na transformacji ekologicznej i 
zrównoważonej transformacji cyfrowej 
oraz gospodarczym obiegu zamkniętym;
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Or. en

Poprawka 314
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) zapewniał preferencyjne 
traktowanie przedsiębiorstw i MŚP, 
których biznesplany skupiają się na 
transformacji cyfrowej i ekologicznej;

e) zapewniał preferencyjne 
traktowanie przedsiębiorstw i MŚP, 
których racje bytu skupiają się na 
transformacji cyfrowej i ekologicznej;

Or. fr

Poprawka 315
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera e a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ea) zapewniał preferencyjne 
traktowanie przedsiębiorstw, które 
zobowiązały się do przejrzystości, a 
mianowicie do publicznej 
sprawozdawczości w podziale na kraje, 
wprowadziły systemy uczestnictwa 
pracowników w swoich sprawach i 
przestrzegają obowiązków w zakresie 
sprawozdawczości niefinansowej;

Or. en

Poprawka 316
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera e a (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

ea) uzależniał finansowanie dużych 
przedsiębiorstw od tego, czy posiadają one 
wiarygodne plany przejścia na model 
biznesowy o zerowej emisji gazów 
cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 317
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) wzmacniał program gwarancji EBI 
i zapewniał jego komplementarność wobec 
programów krajowych, aby spotęgować 
oddziaływanie oraz by stopniowo 
zastępować plany krajowe;

f) wzmacniał program gwarancji EBI 
i zapewniał jego komplementarność wobec 
programów krajowych, aby spotęgować 
oddziaływanie;

Or. en

Poprawka 318
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) wzmacniał program gwarancji EBI 
i zapewniał jego komplementarność wobec 
programów krajowych, aby spotęgować 
oddziaływanie oraz by stopniowo 
zastępować plany krajowe;

f) wzmacniał program gwarancji EBI 
i zapewniał jego komplementarność wobec 
programów krajowych, aby spotęgować 
ich oddziaływanie wśród ludzi;
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Poprawka 319
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) wzmacniał program gwarancji EBI 
i zapewniał jego komplementarność wobec 
programów krajowych, aby spotęgować 
oddziaływanie oraz by stopniowo 
zastępować plany krajowe;

f) wzmacniał program gwarancji EBI 
i zapewniał jego komplementarność wobec 
programów krajowych, aby stać się 
cennym uzupełnieniem w sytuacjach, w 
których niezbędne są plany krajowe;

Or. en

Poprawka 320
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Massimiliano Smeriglio, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) przyczyniał się do inwestycji w 
europejskie systemy edukacji i szkolenia w 
celu wykorzystania pełnego potencjału 
edukacji na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i konkurencyjności przemysłu 
europejskiego;

Or. en

Poprawka 321
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss
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Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) łagodził wszelkie zakłócające 
skutki dla różnych polityk dotyczących 
pomocy państwa w różnych państwach 
członkowskich i przyczyniał się do 
zapewnienia równych warunków 
działania na rynku wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 322
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, 
Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) kierował fundusze do sektorów 
przyjaznych dla klimatu o wysokim 
wskaźniku zwielokrotnienia, które 
przyczynią się do przyszłej odporności 
gospodarczej UE;

Or. en

Poprawka 323
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera f a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) nie przesądzał o ambicjach Unii 
we wdrażaniu jej polityk za 
pośrednictwem wieloletnich ram 
finansowych;
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Poprawka 324
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – litera f b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fb) traktował wszystkie łańcuchy 
produkcyjne jak ekosystemy;

Or. fr

Poprawka 325
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. apeluje do Komisji o rozważenie 
wprowadzenia nowego modelu 
zarządzania w celu identyfikacji, zmiany 
lub wycofania środków politycznych i 
środków wsparcia finansowego dla 
ekosystemów przemysłowych; podkreśla, 
że taka struktura zarządzania powinna 
utrzymywać podejście oddolne z udziałem 
przemysłu, inspirowane pracami 
strategicznego forum ds. strategicznych 
łańcuchów wartości; podkreśla, że model 
zarządzania powinien jednak obejmować 
również COMPE, aby zapewnić zakup na 
otwartym rynku od państw członkowskich 
oraz odpowiedzialność polityczną; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę Komisji dotyczącą forum 
przemysłowego; wzywa Komisję do 
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zapewnienia ciągłego dialogu oraz 
skutecznego i w pełni przejrzystego 
podejścia do zarządzania, które 
umożliwiałoby nadzór nad wdrażaniem i 
dostarczało bodźca do tworzenia synergii 
między przepisami, instrumentami i 
finansowaniem prywatnym;

Or. en


