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Poprawka 326
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Pierre Karleskind, Bernard Guetta, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane 
Bijoux, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla potrzebę wsparcia 
zrównoważonej i sprawiedliwej naprawy 
po kryzysie związanym z COVID-19 w 
celu stymulowania wzrostu gospodarczego 
w UE przez zwiększanie inwestycji w 
transformację cyfrową i ekologiczną; 
zwraca się do Komisji o poparcie 
ambitnego Funduszu Naprawy, 
mieszczącego się w strukturze 
wzmocnionych WRF oraz uwzględnionego 
w decyzji w sprawie zasobów własnych, a 
także o dążenie do koordynacji polityki 
fiskalnej w celu wzmocnienia europejskich 
ram fiskalnych; jest zdania, że po szczycie 
pandemii Fundusz powinien stać się stałym 
Funduszem Przebudowy, wspierającym 
cyfrową i ekologiczną transformację 
przemysłu;

10. podkreśla potrzebę wsparcia 
zrównoważonej i sprawiedliwej naprawy 
po kryzysie związanym z COVID-19 w 
celu stymulowania wzrostu gospodarczego 
i autonomii w UE przez zwiększanie 
inwestycji w transformację cyfrową i 
ekologiczną; zwraca się do Komisji o 
poparcie ambitnego Funduszu Naprawy 
mieszczącego się w strukturze 
wzmocnionych WRF oraz o dążenie do 
koordynacji polityki fiskalnej w celu 
wzmocnienia europejskich ram fiskalnych; 
w tym zakresie podkreśla stanowisko 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
reformy systemu zasobów własnych UE, w 
tym wprowadzenia nowych zasobów, które 
są lepiej dostosowane do głównych 
priorytetów polityki UE, takich jak 
opodatkowanie usług cyfrowych, podatek 
od transakcji finansowych, dochody 
generowane w związku z ustanowieniem 
wspólnej skonsolidowanej podstawy 
opodatkowania osób prawnych, dochody z 
systemu handlu uprawnieniami do emisji, 
wkład z tworzyw sztucznych i mechanizm 
dostosowania granic emisji dwutlenku 
węgla, oraz zachęcają do postępów w ich 
realizacji; jest zdania, że po szczycie 
pandemii Fundusz powinien stać się stałym 
Funduszem Przebudowy, wspierającym 
cyfrową i ekologiczną transformację 
przemysłu;

Or. en
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Poprawka 327
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla potrzebę wsparcia 
zrównoważonej i sprawiedliwej naprawy 
po kryzysie związanym z COVID-19 w 
celu stymulowania wzrostu gospodarczego 
w UE przez zwiększanie inwestycji w 
transformację cyfrową i ekologiczną; 
zwraca się do Komisji o poparcie 
ambitnego Funduszu Naprawy, 
mieszczącego się w strukturze 
wzmocnionych WRF oraz 
uwzględnionego w decyzji w sprawie 
zasobów własnych, a także o dążenie do 
koordynacji polityki fiskalnej w celu 
wzmocnienia europejskich ram 
fiskalnych; jest zdania, że po szczycie 
pandemii Fundusz powinien stać się stałym 
Funduszem Przebudowy, wspierającym 
cyfrową i ekologiczną transformację 
przemysłu;

10. podkreśla potrzebę wsparcia 
zrównoważonej i sprawiedliwej naprawy 
po kryzysie związanym z COVID-19 w 
celu stymulowania wzrostu gospodarczego 
w UE przez zwiększanie inwestycji w 
transformację cyfrową i ekologiczną; jest 
zdania, że po szczycie pandemii elementy 
instrumentu „Next Generation EU” 
powinny stać się stałym Funduszem 
Przebudowy, wspierającym cyfrową i 
ekologiczną transformację przemysłu;

Or. en

Poprawka 328
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla potrzebę wsparcia 
zrównoważonej i sprawiedliwej naprawy 
po kryzysie związanym z COVID-19 w 
celu stymulowania wzrostu gospodarczego 
w UE przez zwiększanie inwestycji w 
transformację cyfrową i ekologiczną; 
zwraca się do Komisji o poparcie 
ambitnego Funduszu Naprawy, 

10. podkreśla potrzebę wsparcia 
zrównoważonej i sprawiedliwej naprawy, 
transformacji cyfrowej i ekologicznej, 
dobrobytu obywateli i praw konsumentów 
oraz uwzględnienia potrzeb 
przedsiębiorstw, w tym MŚP, 
mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw 
typu start-up, po kryzysie związanym z 
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mieszczącego się w strukturze 
wzmocnionych WRF oraz uwzględnionego 
w decyzji w sprawie zasobów własnych, a 
także o dążenie do koordynacji polityki 
fiskalnej w celu wzmocnienia europejskich 
ram fiskalnych; jest zdania, że po szczycie 
pandemii Fundusz powinien stać się stałym 
Funduszem Przebudowy, wspierającym 
cyfrową i ekologiczną transformację 
przemysłu;

COVID-19 w celu stymulowania wzrostu 
gospodarczego w UE przez zwiększanie 
inwestycji w transformację cyfrową i 
ekologiczną; zwraca się do Komisji o 
poparcie ambitnego Funduszu Naprawy, 
mieszczącego się w strukturze 
wzmocnionych WRF oraz uwzględnionego 
w decyzji w sprawie zasobów własnych, a 
także o dążenie do koordynacji polityki 
fiskalnej w celu wzmocnienia europejskich 
ram fiskalnych; jest zdania, że po szczycie 
pandemii Fundusz powinien stać się stałym 
Funduszem Przebudowy, wspierającym 
cyfrową i ekologiczną transformację 
przemysłu;

Or. en

Poprawka 329
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla potrzebę wsparcia 
zrównoważonej i sprawiedliwej naprawy 
po kryzysie związanym z COVID-19 w 
celu stymulowania wzrostu gospodarczego 
w UE przez zwiększanie inwestycji w 
transformację cyfrową i ekologiczną; 
zwraca się do Komisji o poparcie 
ambitnego Funduszu Naprawy, 
mieszczącego się w strukturze 
wzmocnionych WRF oraz 
uwzględnionego w decyzji w sprawie 
zasobów własnych, a także o dążenie do 
koordynacji polityki fiskalnej w celu 
wzmocnienia europejskich ram 
fiskalnych; jest zdania, że po szczycie 
pandemii Fundusz powinien stać się stałym 
Funduszem Przebudowy, wspierającym 
cyfrową i ekologiczną transformację 
przemysłu;

10. podkreśla potrzebę wsparcia 
zrównoważonej i sprawiedliwej naprawy 
po kryzysie związanym z COVID-19 w 
celu stymulowania wzrostu gospodarczego 
w UE przez zwiększanie inwestycji w 
transformację cyfrową i transformację w 
innych obszarach w celu zapewnienia 
konkurencyjności przemysłu UE; zwraca 
się do Komisji o poparcie ambitnego 
Funduszu Naprawy; jest zdania, że po 
szczycie pandemii Fundusz powinien stać 
się Funduszem Przebudowy, wspierającym 
cyfrową i ekologiczną transformację 
przemysłu;

Or. en
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Poprawka 330
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla potrzebę wsparcia 
zrównoważonej i sprawiedliwej naprawy 
po kryzysie związanym z COVID-19 w 
celu stymulowania wzrostu gospodarczego 
w UE przez zwiększanie inwestycji w 
transformację cyfrową i ekologiczną; 
zwraca się do Komisji o poparcie 
ambitnego Funduszu Naprawy, 
mieszczącego się w strukturze 
wzmocnionych WRF oraz 
uwzględnionego w decyzji w sprawie 
zasobów własnych, a także o dążenie do 
koordynacji polityki fiskalnej w celu 
wzmocnienia europejskich ram 
fiskalnych; jest zdania, że po szczycie 
pandemii Fundusz powinien stać się 
stałym Funduszem Przebudowy, 
wspierającym cyfrową i ekologiczną 
transformację przemysłu;

10. wzywa Komisję do wzmocnienia 
ekologicznych uwarunkowań określonych 
w instrumencie „Next Generation EU”, w 
szczególności w Instrumencie na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności; 
wzywa zatem Komisję do tego, aby 
uwzględnienie kwestii neutralności 
klimatycznej w planach państw 
członkowskich na rzecz odbudowy i 
zwiększenia odporności stanowiło wymóg, 
a nie element fakultatywny, do dodania 
celu dotyczącego uwzględniania kwestii 
klimatu oraz do zapewnienia wyłączenia 
wydatków na paliwa kopalne;

Or. en

Poprawka 331
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Dan Nica

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla potrzebę wsparcia 
zrównoważonej i sprawiedliwej naprawy 
po kryzysie związanym z COVID-19 w 
celu stymulowania wzrostu gospodarczego 
w UE przez zwiększanie inwestycji w 
transformację cyfrową i ekologiczną; 

10. podkreśla potrzebę wsparcia 
zrównoważonej i sprawiedliwej naprawy, 
po kryzysie związanym z COVID-19 w 
celu stymulowania zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego w UE, przez 
zwiększanie inwestycji w transformację 
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zwraca się do Komisji o poparcie 
ambitnego Funduszu Naprawy, 
mieszczącego się w strukturze 
wzmocnionych WRF oraz uwzględnionego 
w decyzji w sprawie zasobów własnych, a 
także o dążenie do koordynacji polityki 
fiskalnej w celu wzmocnienia europejskich 
ram fiskalnych; jest zdania, że po szczycie 
pandemii Fundusz powinien stać się stałym 
Funduszem Przebudowy, wspierającym 
cyfrową i ekologiczną transformację 
przemysłu;

cyfrową i ekologiczną; z zadowoleniem 
przyjmuje wniosek Komisji dotyczący 
ambitnego instrumentu na rzecz naprawy 
mieszczącego się w strukturze 
wzmocnionych WRF oraz wykorzystanie 
dodatkowego marginesu elastyczności 
utworzonego przez podwyższenie pułapu 
zasobów własnych; jest zdania, że po 
szczycie pandemii Fundusz powinien stać 
się stałym Funduszem Przebudowy, 
wspierającym zrównoważoność i 
konkurencyjność przemysłu europejskiego 
oraz wnoszącym wkład w cyfrową i 
ekologiczną transformację przemysłu;

Or. en

Poprawka 332
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla potrzebę wsparcia 
zrównoważonej i sprawiedliwej naprawy 
po kryzysie związanym z COVID-19 w 
celu stymulowania wzrostu gospodarczego 
w UE przez zwiększanie inwestycji w 
transformację cyfrową i ekologiczną; 
zwraca się do Komisji o poparcie 
ambitnego Funduszu Naprawy, 
mieszczącego się w strukturze 
wzmocnionych WRF oraz uwzględnionego 
w decyzji w sprawie zasobów własnych, a 
także o dążenie do koordynacji polityki 
fiskalnej w celu wzmocnienia europejskich 
ram fiskalnych; jest zdania, że po szczycie 
pandemii Fundusz powinien stać się 
stałym Funduszem Przebudowy, 
wspierającym cyfrową i ekologiczną 

10. podkreśla potrzebę wsparcia 
zrównoważonej i sprawiedliwej naprawy 
po kryzysie związanym z COVID-19 w 
celu stymulowania wzrostu gospodarczego 
w UE przez zwiększanie inwestycji w 
transformację cyfrową i ekologiczną 
obejmującą między innymi wzajemnie 
połączone sieci infrastruktury 
transportowej, energetycznej, cyfrowej i 
wodnej; zwraca się do Komisji o poparcie 
ambitnego Funduszu Naprawy, 
mieszczącego się w strukturze 
wzmocnionych WRF oraz uwzględnionego 
w decyzji w sprawie zasobów własnych, a 
także o wzmocnienie europejskich ram 
zarządzania gospodarczego w zakresie 
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transformację przemysłu; koordynacji polityki gospodarczej;

Or. en

Poprawka 333
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla potrzebę wsparcia 
zrównoważonej i sprawiedliwej naprawy 
po kryzysie związanym z COVID-19 w 
celu stymulowania wzrostu gospodarczego 
w UE przez zwiększanie inwestycji w 
transformację cyfrową i ekologiczną; 
zwraca się do Komisji o poparcie 
ambitnego Funduszu Naprawy, 
mieszczącego się w strukturze 
wzmocnionych WRF oraz uwzględnionego 
w decyzji w sprawie zasobów własnych, a 
także o dążenie do koordynacji polityki 
fiskalnej w celu wzmocnienia europejskich 
ram fiskalnych; jest zdania, że po szczycie 
pandemii Fundusz powinien stać się stałym 
Funduszem Przebudowy, wspierającym 
cyfrową i ekologiczną transformację 
przemysłu;

10. podkreśla potrzebę wsparcia 
zrównoważonej i sprawiedliwej naprawy 
po kryzysie związanym z COVID-19 w 
celu stymulowania wzrostu gospodarczego 
w UE przez zwiększanie inwestycji w 
transformację cyfrową i ekologiczną; 
zwraca się do Komisji o poparcie 
ambitnego Funduszu Naprawy, 
mieszczącego się w strukturze 
wzmocnionych WRF oraz uwzględnionego 
w decyzji w sprawie zasobów własnych, a 
także o dążenie do koordynacji polityki 
fiskalnej w celu wzmocnienia europejskich 
ram fiskalnych; jest zdania, że po szczycie 
pandemii Fundusz powinien stać się stałym 
Funduszem Przebudowy, wspierającym 
cyfrową i ekologiczną transformację 
przemysłu, co będzie szło w parze ze 
spójnością społeczną;

Or. en

Poprawka 334
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla potrzebę wsparcia 
zrównoważonej i sprawiedliwej naprawy 

10. podkreśla potrzebę wsparcia 
zrównoważonej i sprawiedliwej naprawy 
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po kryzysie związanym z COVID-19 w 
celu stymulowania wzrostu gospodarczego 
w UE przez zwiększanie inwestycji w 
transformację cyfrową i ekologiczną; 
zwraca się do Komisji o poparcie 
ambitnego Funduszu Naprawy, 
mieszczącego się w strukturze 
wzmocnionych WRF oraz uwzględnionego 
w decyzji w sprawie zasobów własnych, a 
także o dążenie do koordynacji polityki 
fiskalnej w celu wzmocnienia europejskich 
ram fiskalnych; jest zdania, że po szczycie 
pandemii Fundusz powinien stać się stałym 
Funduszem Przebudowy, wspierającym 
cyfrową i ekologiczną transformację 
przemysłu;

po kryzysie związanym z COVID-19 w 
celu stymulowania wzrostu gospodarczego 
w UE przez zwiększanie inwestycji w 
sprawiedliwą transformację cyfrową i 
ekologiczną; zwraca się do Komisji o 
poparcie ambitnego Funduszu Naprawy, 
mieszczącego się w strukturze 
wzmocnionych WRF oraz uwzględnionego 
w decyzji w sprawie zasobów własnych, a 
także o dążenie do koordynacji polityki 
fiskalnej w celu wzmocnienia europejskich 
ram fiskalnych; jest zdania, że po szczycie 
pandemii Fundusz powinien stać się stałym 
Funduszem Przebudowy gwarantującym 
sprawiedliwą cyfrową i ekologiczną 
transformację przemysłu;

Or. en

Poprawka 335
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla potrzebę wsparcia 
zrównoważonej i sprawiedliwej naprawy 
po kryzysie związanym z COVID-19 w 
celu stymulowania wzrostu gospodarczego 
w UE przez zwiększanie inwestycji w 
transformację cyfrową i ekologiczną; 
zwraca się do Komisji o poparcie 
ambitnego Funduszu Naprawy, 
mieszczącego się w strukturze 
wzmocnionych WRF oraz uwzględnionego 
w decyzji w sprawie zasobów własnych, a 
także o dążenie do koordynacji polityki 
fiskalnej w celu wzmocnienia 
europejskich ram fiskalnych; jest zdania, 
że po szczycie pandemii Fundusz powinien 
stać się stałym Funduszem Przebudowy, 
wspierającym cyfrową i ekologiczną 
transformację przemysłu;

10. podkreśla potrzebę wsparcia 
zrównoważonej i sprawiedliwej naprawy 
po kryzysie związanym z COVID-19 w 
celu stymulowania wzrostu gospodarczego 
w UE przez zwiększanie inwestycji we 
wszystkich sektorach gospodarki, w tym w 
sektorach kluczowych i strategicznych; 
zwraca się do Komisji o poparcie 
skutecznego Funduszu Naprawy 
uwzględnionego w decyzji w sprawie 
zasobów własnych; jest zdania, że po 
szczycie pandemii Fundusz powinien stać 
się stałym Funduszem Przebudowy 
wspierającym transformację cyfrową, 
przywracającym globalną konkurencyjność 
gospodarczą UE oraz umożliwiającym 
odbudowę silnego i stabilnego rynku 
pracy;
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Or. en

Poprawka 336
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję do zaplanowania 
naprawy przemysłu europejskiego w 
większym stopniu sprzyjającej włączeniu 
społecznemu w celu uniknięcia wszelkich 
przejawów dyskryminacji tradycyjnych 
sektorów przemysłu oraz wszelkiego 
wykluczania tych sektorów przemysłu, 
które mogłyby zniknąć w sytuacji braku 
realnej strategii; zwraca uwagę na 
różnorodność istniejącej europejskiej sieci 
przemysłowej; nalega, aby w tej kwestii 
Komisja zapewniła dynamikę 
przedmiotowych gałęzi przemysłu 
wspomagających gospodarkę państw 
członkowskich i regionów europejskich;

Or. en

Poprawka 337
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji, aby przed 
przyjęciem nowych wniosków 
ustawodawczych lub środków 
przeprowadzała szczegółową ocenę 
skutków, uwzględniającą potencjalne 
koszty i obciążenia dla europejskich 
przedsiębiorstw i MŚP; apeluje do Komisji 

skreśla się
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o zaproponowanie współmiernego 
wsparcia dla dotkniętych sektorów 
każdorazowo, gdy nie da się uniknąć 
negatywnych skutków;

Or. en

Poprawka 338
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji, aby przed 
przyjęciem nowych wniosków 
ustawodawczych lub środków 
przeprowadzała szczegółową ocenę 
skutków, uwzględniającą potencjalne 
koszty i obciążenia dla europejskich 
przedsiębiorstw i MŚP; apeluje do Komisji 
o zaproponowanie współmiernego 
wsparcia dla dotkniętych sektorów 
każdorazowo, gdy nie da się uniknąć 
negatywnych skutków;

11. apeluje do Komisji, aby 
udoskonaliła swoją praktykę w zakresie 
oceny skutków i zapewniła, aby przed 
przyjęciem nowych wniosków 
ustawodawczych lub środków 
przeprowadzała szczegółową ocenę 
skutków uwzględniającą potencjalne 
koszty i obciążenia dla europejskich 
przedsiębiorstw i MŚP oraz poddawała tę 
ocenę ewaluacji przeprowadzanej przez 
udoskonaloną i bardziej niezależną Radę 
ds. Kontroli Regulacyjnej; w związku z 
kryzysem gospodarczym stanowiącym 
efekt pandemii COVID-19 konieczna jest 
zmiana oceny skutków dla przemysłu i 
małych i średnich przedsiębiorstw w celu 
dokonania oceny skutków pod względem 
kosztów istniejących celów redukcji emisji 
CO2 i ich przewidywanego stopniowego 
zaostrzenia; uważa, że środki w zakresie 
cyfryzacji i dekarbonizacji należy 
opracować na równych zasadach i w taki 
sposób, aby w ich ramach zapewnić 
możliwości dla przemysłu, w tym dla MŚP, 
bez dodatkowego obciążania już 
dotkniętych sektorów; apeluje do Komisji 
o zaproponowanie współmiernego 
wsparcia dla dotkniętych sektorów 
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każdorazowo, gdy nie da się uniknąć 
negatywnych skutków; wzywa Komisję do 
terminowego podania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej 
zharmonizowanych norm unijnych w celu 
skrócenia czasu wprowadzania produktu 
na rynek;

Or. en

Poprawka 339
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji, aby przed 
przyjęciem nowych wniosków 
ustawodawczych lub środków 
przeprowadzała szczegółową ocenę 
skutków, uwzględniającą potencjalne 
koszty i obciążenia dla europejskich 
przedsiębiorstw i MŚP; apeluje do Komisji 
o zaproponowanie współmiernego 
wsparcia dla dotkniętych sektorów 
każdorazowo, gdy nie da się uniknąć 
negatywnych skutków;

11. apeluje do Komisji, aby przed 
przyjęciem nowych wniosków 
ustawodawczych lub środków 
przeprowadzała całościową ocenę skutków 
uwzględniającą potencjalne koszty i 
korzyści dla obywateli Unii, europejskich 
przedsiębiorstw i MŚP; opowiada się za 
spójnością regulacyjną i uznaje dążenie 
Komisji w ramach programu 
inteligentnych regulacji do ograniczenia 
obciążeń biurokratycznych bez 
zmniejszania skuteczności prawodawstwa 
ani obniżania standardów; apeluje do 
Komisji o zapewnienie przydatności 
prawodawstwa do założonych celów oraz o 
zaproponowanie współmiernego wsparcia 
dla dotkniętych sektorów, w szczególności 
dla małych podmiotów, takich jak MŚP 
lub przedsiębiorstwa typu start-up, w celu 
złagodzenia negatywnych skutków, 
których nie da się uniknąć;

Or. en

Poprawka 340
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
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Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Sylvie Brunet, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Fabienne 
Keller, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji, aby przed 
przyjęciem nowych wniosków 
ustawodawczych lub środków 
przeprowadzała szczegółową ocenę 
skutków, uwzględniającą potencjalne 
koszty i obciążenia dla europejskich 
przedsiębiorstw i MŚP; apeluje do Komisji 
o zaproponowanie współmiernego 
wsparcia dla dotkniętych sektorów 
każdorazowo, gdy nie da się uniknąć 
negatywnych skutków;

11. apeluje do Komisji, aby przed 
przyjęciem nowych wniosków 
ustawodawczych lub środków 
udoskonaliła swoją praktykę w zakresie 
oceny skutków oraz przeprowadzała 
szczegółową ocenę skutków, 
uwzględniającą potencjalne koszty i 
obciążenia dla europejskich 
przedsiębiorstw i MŚP, szczególnie 
wówczas, gdy tradycyjne gałęzie 
przemysłu wymagają dostosowań w 
następstwie decyzji regulacyjnych; apeluje 
do Komisji o zaproponowanie 
współmiernego wsparcia dla dotkniętych 
sektorów w celu utrzymania silnej 
europejskiej bazy przemysłowej;

Or. en

Poprawka 341
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji, aby przed 
przyjęciem nowych wniosków 
ustawodawczych lub środków 
przeprowadzała szczegółową ocenę 
skutków, uwzględniającą potencjalne 
koszty i obciążenia dla europejskich 
przedsiębiorstw i MŚP; apeluje do Komisji 
o zaproponowanie współmiernego 
wsparcia dla dotkniętych sektorów 
każdorazowo, gdy nie da się uniknąć 
negatywnych skutków;

11. apeluje do Komisji, aby przed 
przyjęciem nowych wniosków 
ustawodawczych lub środków 
przeprowadzała szczegółową ocenę 
skutków, uwzględniającą potencjalne 
koszty i obciążenia dla europejskich 
przedsiębiorstw i MŚP;
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Or. fr

Poprawka 342
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 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji, aby przed 
przyjęciem nowych wniosków 
ustawodawczych lub środków 
przeprowadzała szczegółową ocenę 
skutków, uwzględniającą potencjalne 
koszty i obciążenia dla europejskich 
przedsiębiorstw i MŚP; apeluje do Komisji 
o zaproponowanie współmiernego 
wsparcia dla dotkniętych sektorów 
każdorazowo, gdy nie da się uniknąć 
negatywnych skutków;

11. apeluje do Komisji, aby przed 
przyjęciem nowych wniosków 
ustawodawczych lub środków 
przeprowadzała szczegółową ocenę 
skutków, uwzględniającą potencjalne 
koszty i obciążenia dla europejskich 
przedsiębiorstw i MŚP; apeluje do Komisji 
o odłożenie w czasie wprowadzania 
nowych inicjatyw do zakończenia etapu 
odbudowy oraz zaproponowanie 
współmiernego wsparcia dla dotkniętych 
sektorów każdorazowo, gdy nie da się 
uniknąć negatywnych skutków;

Or. en

Poprawka 343
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 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji, aby przed 
przyjęciem nowych wniosków 
ustawodawczych lub środków 
przeprowadzała szczegółową ocenę 
skutków, uwzględniającą potencjalne 
koszty i obciążenia dla europejskich 

11. apeluje do Komisji, aby przed 
przyjęciem nowych wniosków 
ustawodawczych lub środków 
przeprowadzała szczegółową ocenę 
skutków, uwzględniającą potencjalne 
koszty i obciążenia dla europejskich 
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przedsiębiorstw i MŚP; apeluje do Komisji 
o zaproponowanie współmiernego 
wsparcia dla dotkniętych sektorów 
każdorazowo, gdy nie da się uniknąć 
negatywnych skutków;

przedsiębiorstw i MŚP oraz wpływ na 
zatrudnienie; apeluje do Komisji o 
zaproponowanie współmiernego wsparcia 
dla dotkniętych sektorów każdorazowo, 
gdy nie da się uniknąć negatywnych 
skutków;

Or. en

Poprawka 344
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji, aby przed 
przyjęciem nowych wniosków 
ustawodawczych lub środków 
przeprowadzała szczegółową ocenę 
skutków, uwzględniającą potencjalne 
koszty i obciążenia dla europejskich 
przedsiębiorstw i MŚP; apeluje do Komisji 
o zaproponowanie współmiernego 
wsparcia dla dotkniętych sektorów 
każdorazowo, gdy nie da się uniknąć 
negatywnych skutków;

11. apeluje do Komisji, aby przed 
przyjęciem nowych wniosków 
ustawodawczych lub środków 
przeprowadzała szczegółową ocenę 
skutków, uwzględniającą potencjalne 
koszty i obciążenia dla europejskich 
przedsiębiorstw i MŚP oraz koszty 
związane z utratą pracy; apeluje do 
Komisji o wycofanie wszelkich nowych 
wniosków każdorazowo, gdy wydaje się, że 
nie da się uniknąć negatywnych skutków;

Or. en

Poprawka 345
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji, aby przed 
przyjęciem nowych wniosków 
ustawodawczych lub środków 
przeprowadzała szczegółową ocenę 

11. apeluje do Komisji, aby przed 
przyjęciem nowych wniosków 
ustawodawczych lub środków 
przeprowadzała szczegółową ocenę 
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skutków, uwzględniającą potencjalne 
koszty i obciążenia dla europejskich 
przedsiębiorstw i MŚP; apeluje do Komisji 
o zaproponowanie współmiernego 
wsparcia dla dotkniętych sektorów 
każdorazowo, gdy nie da się uniknąć 
negatywnych skutków;

skutków, uwzględniającą potencjalne 
koszty i obciążenia dla europejskich 
sektorów, przedsiębiorstw i MŚP; apeluje 
do Komisji o zaproponowanie 
współmiernego wsparcia dla dotkniętych 
sektorów każdorazowo, gdy nie da się 
uniknąć negatywnych skutków;

Or. en

Poprawka 346
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że sektorem, który 
najbardziej odczuł skutki kryzysu 
związanego z COVID-19, jest sektor 
motoryzacyjny, w którym zakłady i 
pracownicy musieli w krótkim czasie 
dostosować się do zmian podaży oraz do 
nowych wymogów zdrowotnych, a 
jednocześnie znajdowali się w okresie 
transformacji, którą rozpoczęto jeszcze 
przed wybuchem pandemii; zaznacza, że 
przejście na inteligentną i ekologiczną 
mobilność ma kluczowe znaczenie, gdyż w 
ramach zachodzących zmian dążymy do 
neutralnej dla klimatu, cyfrowej i bardziej 
odpornej gospodarki; oraz stwierdza, że 
jest to również szansa na rozwój zielonego 
wzrostu i tworzenie ekologicznych miejsc 
pracy, co ma szczególne znaczenie w 
czasach kryzysu, w oparciu o globalną 
przewagę konkurencyjną europejskiego 
przemysłu w zakresie technologii 
motoryzacyjnych; wzywa Komisję do 
wyznaczenia priorytetów w dziedzinie 
badań naukowych i innowacji, cyfryzacji i 
wsparcia dla przedsiębiorstw typu start-
up, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, w tym w 
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sektorze motoryzacyjnym;

Or. en

Poprawka 347
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia skutecznych ram 
restrukturyzacji zapobiegawczej i ram 
drugiej szansy w celu umożliwienia 
uczciwym dłużnikom znajdującym się w 
trudnej sytuacji finansowej odzyskania 
rentowności i uniknięcia niewypłacalności 
bez zniechęcania ich do testowania 
nowych pomysłów;

Or. en

Poprawka 348
Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. uważa, że środki w zakresie 
cyfryzacji i dekarbonizacji należy 
opracowywać na równych zasadach i w 
taki sposób, aby w ich ramach zapewnić 
możliwości dla przemysłu, w tym dla MŚP, 
bez dodatkowego obciążania już 
dotkniętych sektorów;

Or. en

Poprawka 349
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Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla strategiczny i delikatny 
charakter europejskiego przemysłu 
kosmicznego, który w 90% składa się z 
MŚP, oraz potrzebę szybkiego wsparcia w 
celu uniknięcia żmudnej odbudowy;

Or. fr

Poprawka 350
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 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla strategiczny i niepewny 
charakter europejskiego przemysłu 
kosmicznego, który w 90 % składa się z 
MŚP, a także potrzebę szybkiego 
zapewnienia wsparcia w celu uniknięcia 
pracochłonnej przebudowy;

Or. en

Poprawka 351
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, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11a. przypomina, że państwa 
członkowskie, w ramach pozyskiwania 
ograniczonych środków unijnych, będą 
miały kluczowe znaczenie dla skutecznej 
odbudowy;

Or. en

Poprawka 352
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. podkreśla, że skutki kryzysu 
związanego z COVID-19 są bardzo 
odczuwalne w sektorze turystyki, w którym 
w praktyce działalność została całkowicie 
wstrzymana na trzy miesiące; wzywa 
Komisję do wyznaczenia priorytetów w 
zakresie wspomagania i propagowania 
odbudowy tego sektora, który należy do 
kluczowych sektorów Unii Europejskiej i 
generuje 9,5 % europejskiego PKB; 
konieczne jest przejście na europejską 
politykę w zakresie turystyki, która to 
polityka w znaczący sposób przyczynia się 
do wzrostu konkurencyjności Unii w tym 
sektorze, promuje współpracę między 
państwami członkowskimi i między 
regionami oraz tworzy możliwości nowych 
inwestycji i innowacji poprzez udzielanie 
wsparcia finansowego dla MŚP i objęcie 
ich procesem cyfryzacji, co służy 
osiągnięciu zrównoważonego, 
innowacyjnego i odpornego europejskiego 
ekosystemu turystyki, w którym chroni się 
prawa pracowników i konsumentów;

Or. en
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Poprawka 353
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. podkreśla, że poziom płynności 
wielu MŚP nie pozwoli im na 
inwestowanie w zrównoważoną 
transformację cyfrową; zachęca Komisję, 
aby rozważyła możliwość utworzenia 
programu bonów dla MŚP wspierającego 
działania MŚP mające na celu: m.in. 
modernizację przestarzałego sprzętu, 
zwiększenie transferu wiedzy i lepszą 
identyfikację odpowiednich zastosowań 
technologii takich jak sztuczna 
inteligencja w przemyśle, podnoszenie 
kwalifikacji siły roboczej poprzez 
wyposażanie jej w bezpośrednio niezbędne 
umiejętności umożliwiające zdalną 
kontrolę aktywów, monitorowanie 
produkcji, współpracę między 
pracownikami itp.;

Or. en

Poprawka 354
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Śródtytuł 2

Projekt rezolucji Poprawka

Etap 2 – Przebudowa i transformacja Etap 2 – Jak najszybsza przebudowa i 
transformacja

Or. en



AM\1208890PL.docx 21/189 PE653.877v02-00

PL

Poprawka 355
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, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Śródtytuł 2

Projekt rezolucji Poprawka

Etap 2 – Przebudowa i transformacja Transformacja i innowacje

Or. en

Poprawka 356
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że po zakończeniu kryzysu 
Unia powinna rozpocząć realizację 
drugiego etapu strategii przemysłowej: 
zapewnienia konkurencyjności, odporności 
i trwałego rozwoju jej przemysłu w długim 
horyzoncie czasowym;

12. uważa, że w oparciu o łagodzące 
oddziaływanie na etapie kryzysu Unia 
powinna zwiększyć skalę realizacji 
drugiego etapu w ramach swojej strategii 
przemysłowej: ukierunkowania 
transformacji europejskiego przemysłu w 
stronę zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto i cyfryzacji w sposób 
odpowiedzialny społecznie, co zapewni 
zwiększenie konkurencyjności, odporności 
oraz stabilności środowiskowej i 
klimatycznej jej przemysłu w długim 
horyzoncie czasowym przy jednoczesnym 
ożywieniu dialogu społecznego;

Or. en

Poprawka 357
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Cornelia Ernst, Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że po zakończeniu kryzysu 
Unia powinna rozpocząć realizację 
drugiego etapu strategii przemysłowej: 
zapewnienia konkurencyjności, odporności 
i trwałego rozwoju jej przemysłu w długim 
horyzoncie czasowym;

12. uważa, że po zakończeniu kryzysu 
Unia powinna rozpocząć realizację 
drugiego etapu strategii przemysłowej: 
zapewnienia konkurencyjności, odporności 
i trwałego rozwoju jej przemysłu w długim 
horyzoncie czasowym; stwierdza, że 
inwestycje w umiejętności i kwalifikacje, a 
także silne partnerstwo społeczne są 
czynnikami pobudzającymi wydajność, 
innowacje i wysokiej jakości zatrudnienie;

Or. en

Poprawka 358
Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że po zakończeniu kryzysu 
Unia powinna rozpocząć realizację 
drugiego etapu strategii przemysłowej: 
zapewnienia konkurencyjności, odporności 
i trwałego rozwoju jej przemysłu w długim 
horyzoncie czasowym;

12. uważa, że po zakończeniu kryzysu 
Unia powinna rozpocząć realizację 
drugiego etapu strategii przemysłowej: 
zapewnienia konkurencyjności, odporności 
i trwałego rozwoju jej przemysłu w długim 
horyzoncie czasowym; przypomina, że 
państwa członkowskie, w ramach 
pozyskiwania ograniczonych środków 
unijnych, będą miały kluczowe znaczenie 
dla skutecznej odbudowy;

Or. en

Poprawka 359
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
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Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że po zakończeniu kryzysu 
Unia powinna rozpocząć realizację 
drugiego etapu strategii przemysłowej: 
zapewnienia konkurencyjności, 
odporności i trwałego rozwoju jej 
przemysłu w długim horyzoncie 
czasowym;

12. uważa, że po zakończeniu kryzysu 
Unia powinna rozpocząć, z zachowaniem 
ciągłości, realizację drugiego etapu 
strategii przemysłowej: zapewnienia 
przejścia do 2040 r. na wysoce 
energooszczędną i zasobooszczędną bazę 
przemysłową, opartą na odnawialnych 
źródłach energii i zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto, wolną od substancji 
toksycznych i zrównoważoną cyfrowo;

Or. en

Poprawka 360
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że po zakończeniu kryzysu 
Unia powinna rozpocząć realizację 
drugiego etapu strategii przemysłowej: 
zapewnienia konkurencyjności, odporności 
i trwałego rozwoju jej przemysłu w długim 
horyzoncie czasowym;

12. uważa, że po zakończeniu kryzysu 
Unia powinna rozpocząć realizację 
drugiego etapu strategii przemysłowej: 
zapewnienia konkurencyjności, odporności 
i trwałego rozwoju jej przemysłu w 
średnim i długim horyzoncie czasowym; 
stwierdza, że w tym celu polityka 
przemysłowa powinna stać się zadaniem 
horyzontalnym dla Komisji;

Or. en

Poprawka 361
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Bart Groothuis, 
Morten Petersen

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że po zakończeniu kryzysu 
Unia powinna rozpocząć realizację 
drugiego etapu strategii przemysłowej: 
zapewnienia konkurencyjności, 
odporności i trwałego rozwoju jej 
przemysłu w długim horyzoncie 
czasowym;

12. uważa, że równolegle z trwającym 
obecnie kryzysem Unia powinna rozpocząć 
realizację drugiego etapu strategii 
przemysłowej, uwalniając potencjał 
biogospodarki o obiegu zamkniętym, w 
której wykorzystuje się zrównoważone i 
odnawialne zasoby w celu wspierania 
konkurencyjnego i odpornego przemysłu 
w długim horyzoncie czasowym;

Or. en

Poprawka 362
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że po zakończeniu kryzysu 
Unia powinna rozpocząć realizację 
drugiego etapu strategii przemysłowej: 
zapewnienia konkurencyjności, odporności 
i trwałego rozwoju jej przemysłu w długim 
horyzoncie czasowym;

12. uważa, że po zakończeniu kryzysu 
Unia powinna rozpocząć realizację 
drugiego etapu strategii przemysłowej: 
zapewnienia sprawiedliwego i 
zrównoważonego modelu produkcji, 
dającego gwarancję rozwoju, odporności i 
trwałego rozwoju jej przemysłu w długim 
horyzoncie czasowym oraz ochrony miejsc 
pracy;

Or. en

Poprawka 363
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, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że po zakończeniu kryzysu 
Unia powinna rozpocząć realizację 
drugiego etapu strategii przemysłowej: 
zapewnienia konkurencyjności, odporności 
i trwałego rozwoju jej przemysłu w długim 
horyzoncie czasowym;

12. uważa, że po zakończeniu kryzysu 
Unia powinna rozpocząć realizację 
drugiego etapu strategii przemysłowej: 
zapewnienia konkurencyjności, trwałego 
rozwoju i cyfryzacji jej przemysłu, 
prowadzących do uzyskania odporności w 
długim horyzoncie czasowym; 

Or. en

Poprawka 364
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że po zakończeniu kryzysu 
Unia powinna rozpocząć realizację 
drugiego etapu strategii przemysłowej: 
zapewnienia konkurencyjności, odporności 
i trwałego rozwoju jej przemysłu w długim 
horyzoncie czasowym;

12. uważa, że po zakończeniu kryzysu 
Unia powinna rozpocząć realizację 
drugiego etapu strategii przemysłowej: 
zapewnienia konkurencyjności, odporności 
i trwałego rozwoju wszystkich sektorów jej 
gospodarki w długim horyzoncie 
czasowym;

Or. en

Poprawka 365
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że po zakończeniu kryzysu 
Unia powinna rozpocząć realizację 
drugiego etapu strategii przemysłowej: 
zapewnienia konkurencyjności, odporności 
i trwałego rozwoju jej przemysłu w długim 

12. uważa, że równolegle z 
zakończeniem kryzysu Unia powinna 
rozpocząć realizację drugiego etapu 
strategii przemysłowej: zapewnienia 
konkurencyjności, odporności i trwałego 
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horyzoncie czasowym; rozwoju jej przemysłu w długim 
horyzoncie czasowym;

Or. en

Poprawka 366
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że po zakończeniu kryzysu 
Unia powinna rozpocząć realizację 
drugiego etapu strategii przemysłowej: 
zapewnienia konkurencyjności, odporności 
i trwałego rozwoju jej przemysłu w długim 
horyzoncie czasowym;

12. uważa, że równolegle z kryzysem 
Unia powinna przygotować i przewidzieć 
drugi etap strategii przemysłowej: w 
kierunku bardziej ekologicznej, 
innowacyjnej, włączającej i suwerennej 
Europy w długim horyzoncie czasowym;

Or. en

Poprawka 367
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uznaje, że w różnych sektorach 
przemysłu istnieje znaczna potrzeba 
przeprowadzenia inwestycji w latach 
2020–2030, ponieważ wiele zakładów 
osiągnęło długość cyklu życia 50–70 lat; 
uznaje, że skutki kryzysu związanego z 
COVID-19 prawdopodobnie zwiększą 
wspomniane potrzeby w zakresie 
reinwestycji, biorąc pod uwagę, że 
niektóre stare zakłady zostały zamknięte 
na skutek spadku produkcji; podkreśla, że 
reinwestycje takie muszą być zgodne z 
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celem zakładającym zerową emisję gazów 
cieplarnianych netto, tym bardziej że tego 
rodzaju inwestycje na dużą skalę 
podejmowane są jedynie co 30–40 lat, a w 
przeciwnym razie istnieje ryzyko, że staną 
się aktywami osieroconymi, 
zablokowanymi w technologiach i 
infrastrukturze opartych na paliwach 
kopalnych i szkodliwych dla środowiska, a 
jednocześnie zabiorą cenne zasoby z 
najbardziej potrzebnych strumieni 
inwestycyjnych, takich jak efektywność w 
wykorzystywaniu energii i zasobów, 
działania w ramach gospodarki o obiegu 
zamkniętym i produkcji energii 
odnawialnej w celu podtrzymania 
elektryfikacji procesów przemysłowych;

Or. en

Poprawka 368
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, 
Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że Unia potrzebuje 
ekologicznej strategii przemysłowej 
zgodnej z postanowieniami porozumienia 
paryskiego, w ramach której cele 
Zielonego Ładu (walka ze zmianą klimatu 
oraz ochrona zdrowia środowiskowego i 
różnorodności biologicznej) zostaną 
umieszczone w centrum europejskiej 
polityki gospodarczej; stwierdza, że 
strategia taka musi zatem zapewnić 
przyspieszenie transformacji naszego 
przemysłu w kierunku przemysłu 
bezemisyjnego i wypełnić lukę w 
inwestycjach związanych z klimatem w 
Europie, co jest niezbędne, aby 
przeprowadzić transformację w kierunku 
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neutralności klimatycznej;

Or. en

Poprawka 369
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, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że inteligentne, 
zrównoważone i w pełni powiązane 
wzajemnie sieci i projekty infrastruktury 
transportowej, energetycznej, cyfrowej i 
wodnej są niezbędnym warunkiem 
urzeczywistnienia i dobrego 
funkcjonowania europejskiego 
jednolitego rynku;oraz stwierdza, że 
inwestycje w kluczową infrastrukturę 
zwiększają konkurencyjność i zapewniają 
wzrost zatrudnienia w Europie, 
przynosząc długoterminowe korzyści 
dzięki lepszej jakości sieci połączeń i 
stymulując inteligentny, trwały wzrost 
gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu;

Or. en

Poprawka 370
Salvatore De Meo

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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12a. 12a.uważa, że inteligentne, 
zrównoważone i w pełni powiązane 
wzajemnie sieci i projekty infrastruktury 
transportowej, energetycznej, cyfrowej i 
wodnej są niezbędnym warunkiem 
urzeczywistnienia i dobrego 
funkcjonowania europejskiego 
jednolitego rynku; oraz stwierdza, że 
inwestycje w kluczową infrastrukturę 
zwiększają konkurencyjność i zapewniają 
wzrost zatrudnienia w Europie, 
przynosząc długoterminowe korzyści 
dzięki lepszej jakości sieci połączeń i 
stymulując inteligentny, trwały wzrost 
gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu;

Or. en

Poprawka 371
Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. ponownie podkreśla znaczenie 
środków wsparcia ad hoc skierowanych 
do MŚP obejmujących mocne wsparcie 
finansowe w kolejnych wieloletnich 
ramach finansowych; uważa, że należy w 
dalszym ciągu wspierać MŚP za pomocą 
dostępnych narzędzi charakteryzujących 
się szybkimi, elastycznymi i przyjaznymi 
dla MŚP procedurami, unikając obciążeń 
i przeszkód administracyjnych, 
zapewniając dostęp do finansowania i 
niezbędną płynność;

Or. en

Poprawka 372
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar
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Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla znaczenie opracowania 
polityki przemysłowej uwzględniającej 
wyzwania demograficzne wielu regionów 
UE poprzez promowanie sektorów 
przemysłu, które stymulują lokalne 
regionalne zatrudnienie i przyciągają 
nowe pokolenie pracowników;

Or. en

Poprawka 373
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Mohammed Chahim, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia europejskiej 
konkurencyjności przemysłowej ma 
przyjęcie przez Unię Europejską nowych i 
bardziej ambitnych celów w zakresie 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, rozwoju energii 
odnawialnej i efektywności energetycznej 
na 2030 r.;

Or. en

Poprawka 374
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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12b. podkreśla, że dokonując 
transformacji swoich sektorów przemysłu, 
UE może nabrać nowego tempa w 
zakresie innowacji i utrzymania produkcji 
przemysłowej w Europie podczas przejścia 
na gospodarkę o zerowej emisji netto 
gazów cieplarnianych; przypomina, że 
inne gospodarki podążają podobną 
ścieżką redukcji emisji i w związku z tym 
rośnie światowy popyt na produkty, 
procesy i technologie neutralne dla 
klimatu; podkreśla, że ze względu na 
wielkość swojego rynku wewnętrznego UE 
ma pozostać wiodącym rynkiem i 
światowym liderem w dziedzinie 
innowacyjnych i przyjaznych środowisku 
produktów, produkcji, usług i 
przedsiębiorstw; twierdzi, że unijna 
strategia przemysłowa musi być 
czynnikiem umożliwiającym UE 
korzystanie z konkurencyjnej przewagi 
pioniera dążącego do zerowej emisji 
gazów cieplarnianych netto;

Or. en

Poprawka 375
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. podkreśla potrzebę zwiększenia 
możliwości rynkowych i inwestycji w 
europejskie łańcuchy wartości sprzyjające 
wdrażaniu na masową skalę zielonych 
technologii, w zrównoważony rozwój i 
możliwości naprawy produktów oraz 
tworzenie rynków produktów o 
zamkniętym cyklu życia i neutralnych dla 
klimatu zgodnie z planem działania na 
rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym; 



PE653.877v02-00 32/189 AM\1208890PL.docx

PL

przypomina w tym kontekście o potencjale 
sektora cyfrowego w zakresie osiągnięcia 
neutralności klimatycznej przez 
europejską gospodarkę oraz o 
konieczności redukcji jego śladu 
węglowego;

Or. en

Poprawka 376
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. uważa, że Unia Europejska musi 
wspierać dialog społeczny przy 
opracowywaniu nowej strategii 
przemysłowej dla Europy, gwarantując 
udział społeczeństwa obywatelskiego i 
jego dostęp do informacji;

Or. en

Poprawka 377
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości;

13. uważa, że gospodarka o obiegu 
zamkniętym w połączeniu z programem 
„zero zanieczyszczeń” musi znaleźć się w 
centrum uwagi gospodarki Unii, z 
uwzględnieniem priorytetowego znaczenia 
zapobiegania powstawaniu odpadów i 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów we wszystkich sektorach 
przemysłu, ich produktach, procesach 
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produkcyjnych, modelach biznesowych i 
łańcuchach wartości, co przyczyni się do 
dematerializacji i detoksykacji unijnej 
gospodarki i zmniejszenia zależności 
Europy od surowców pierwotnych, 
jednocześnie zachęcając do innowacji, 
tworzenia nowych rynków, a także 
zapewniając ogromny potencjał w 
zakresie nowych bezpiecznych i trwałych 
miejsc pracy na szczeblu lokalnym, w 
szczególności dla MŚP; podkreśla silną 
synergię między działaniami w dziedzinie 
klimatu a gospodarką o obiegu 
zamkniętym, w szczególności w sektorach 
energochłonnych i zasobochłonnych;

Or. en

Poprawka 378
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości;

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji i dekarbonizacji 
gospodarki Unii, ograniczenia zużycia 
przez nią energii i zasobów oraz 
przekształcenia całych sektorów przemysłu 
i ich łańcuchów wartości poprzez 
zrównoważone projektowanie produktów i 
procesy produkcji, ponowne 
wykorzystanie, recykling oraz naprawę 
towarów i zasobów; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje nowy plan 
działania dotyczący gospodarki o obiegu 
zamkniętym; wzywa Komisję, aby 
zaproponowała więcej zachęt do 
zwiększania zasobooszczędności i 
recyklingu w procesach przemysłowych, w 
sektorze budowlanym oraz konsumpcji 
produktów końcowych, a także do 
wykorzystywania ciepła i chłodu 
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odpadowego;

Or. en

Poprawka 379
Maria Spyraki, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości;

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów, przekształcenia całych sektorów 
przemysłu i ich łańcuchów wartości oraz 
zwiększenia strategicznej autonomii w 
zakresie surowców potrzebnych do 
przeprowadzenia transformacji 
ekologicznej i cyfrowej; uważa w związku 
z tym, że wykorzystanie odpadów 
nienadających się do recyclingu i 
odpadów z biomasy w procesach 
przemysłowych może odegrać zasadniczą 
rolę w ułatwianiu dekarbonizacji 
niektórych gałęzi przemysłu; wzywa 
Komisję, aby podjęła szybkie działania 
służące zapewnieniu większego dostępu 
przemysłu do tego rodzaju odpadów;

Or. en

Poprawka 380
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
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względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości;

względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości; podkreśla, że ograniczenie 
niepotrzebnej konsumpcji wymaga 
gospodarki o obiegu w pełni zamkniętym, 
aby do 2050 r. osiągnąć neutralność 
klimatyczną, wzmocnić naszą 
konkurencyjność gospodarczą oraz 
chronić nasze środowisko naturalne; oraz 
stwierdza, że europejski model gospodarki 
o obiegu zamkniętym może być użyteczny 
tylko wtedy, gdy będziemy mieli wspólny 
rynek ponownego wykorzystania 
surowców pierwotnych i wtórnych;

Or. en

Poprawka 381
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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, Seán Kelly, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości;

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, w 
tym tworzenia rynków dla rozwiązań 
niskoemisyjnych i bazujących na energii 
ze źródeł odnawialnych, które mogą 
zastąpić produkty i materiały oparte na 
paliwach kopalnych, ograniczenia zużycia 
przez nią energii i zasobów oraz 
przekształcenia całych sektorów przemysłu 
i ich łańcuchów wartości; przypomina, że 
sektory w różny sposób dążą do 
osiągnięcia dekarbonizacji i mają różne 
punkty wyjścia; w związku z tym wzywa 
Komisję, aby uznała specyfikę 
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poszczególnych sektorów i uwzględniła ją 
w podejściu ekosystemowym;

Or. en

Poprawka 382
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości;

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów, zapewniania zachęt do 
innowacji oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości o ogromnym potencjale w 
zakresie tworzenia miejsc pracy na 
szczeblu lokalnym; zachęca do 
opracowywania nowych technologii i 
rozwiązań zgodnych z założeniami 
ekoprojektu, aby zapobiegać 
oddziaływaniu na środowisko; podkreśla 
potrzebę wdrożenia nowego planu 
działania dotyczącego gospodarki o 
obiegu zamkniętym i wspierania 
zrównoważonej produkcji;

Or. en

Poprawka 383
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka
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13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości;

13. uważa, że zasady „obiegu 
zamkniętego” muszą znaleźć się w 
centrum uwagi modernizacji gospodarki 
Unii poprzez priorytetowe traktowanie jej 
zapotrzebowania w zakresie energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu, jej procesów 
produkcyjnych, modeli biznesowych, 
łańcuchów wartości i ostatecznie jej 
produktów; i usług; wzywa Komisję do 
ustalenia sektorowych celów w zakresie 
efektywnego gospodarowania zasobami 
oraz do wdrożenia środków 
monitorowania i kontroli opartych na 
wymiernych i wiarygodnych wskaźnikach;

Or. en

Poprawka 384
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości;

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości; podkreśla, że fala renowacji 
będzie stanowić kolejną istotną szansę dla 
wielu sektorów i dla społeczeństwa 
europejskiego w okresie transformacji 
środowiskowej ze względu na bardzo 
wysoki efekt mnożnikowy i efekt dźwigni, 
jakie wywiera przemysł budowlany na 
inne sektory gospodarki;

Or. en

Poprawka 385
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Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości;

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości; zauważa, że transformacji tej 
powinien dokonać sam rynek, bez 
zmuszania ani narażania na ryzyko 
przemysłu ani rynku wewnętrznego; 
podkreśla potrzebę uwzględnienia 
likwidacji działalności gospodarczej i 
utraty miejsc pracy w związku z 
transformacją przemysłu;

Or. en

Poprawka 386
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości;

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości; podkreśla rolę gospodarki o 
obiegu zamkniętym w zabezpieczeniu 
dostaw surowców i strategicznej 
autonomii Unii; podkreśla, że przemysł 
stalowy jest szczególnie narażony na 
nieuczciwą konkurencję;

Or. fr
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Poprawka 387
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości;

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości; oraz zwiększenia strategicznej 
autonomii w zakresie kluczowych 
surowców potrzebnych do 
przeprowadzenia transformacji 
ekologicznej i cyfrowej;

Or. en

Poprawka 388
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości;

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości; strategia UE na rzecz 
inteligentnej integracji sektorów jest 
kluczową inicjatywą na rzecz trwałego 
ożywienia gospodarczego;

Or. en
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Poprawka 389
Marek Paweł Balt

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości;

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią zasobów 
energii oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości; oraz zwiększenia strategicznej 
autonomii w zakresie kluczowych 
surowców potrzebnych do 
przeprowadzenia transformacji 
ekologicznej i cyfrowej;

Or. en

Poprawka 390
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości;

13. uważa, że gospodarka o obiegu 
zamkniętym musi znaleźć się w centrum 
uwagi zmodernizowanej gospodarki Unii, 
Unia musi traktować priorytetowo 
ograniczenie zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenie całych 
sektorów przemysłu, ich produktów, 
procesów produkcyjnych, modeli 
biznesowych i ich łańcuchów wartości;

Or. en

Poprawka 391
Pietro Fiocchi
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości;

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości, a także gwarantuje odpowiednie 
wsparcie wszystkich sektorów gospodarki 
na tym etapie transformacji;

Or. it

Poprawka 392
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości;

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości, w tym odpowiedzialnego i 
zrównoważonego zarządzania łańcuchem 
dostaw w UE i poza nią;

Or. en

Poprawka 393
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
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości;

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości; zwiększenia autonomii i 
bezpieczeństwa dostaw w ramach 
transformacji cyfrowej i ekologicznej;

Or. en

Poprawka 394
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości;

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości; w tym recyklingu i ponownego 
użycia w celu zmniejszenia zależności od 
surowców;

Or. en

Poprawka 395
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 

13. zwraca uwagę na potencjał 
gospodarki o obiegu zamkniętym pod 
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względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości;

względem modernizacji gospodarki Unii, 
ograniczenia zużycia przez nią energii i 
zasobów, zwiększenia jej strategicznej 
autonomii w zakresie kluczowych 
surowców oraz przekształcenia całych 
sektorów przemysłu i ich łańcuchów 
wartości;

Or. en

Poprawka 396
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 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zwraca uwagę, że elektryfikacja i 
gazyfikacja procesów przemysłowych w 
celu ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych stanowi duże obciążenie 
finansowe dla przemysłu, ponieważ 
wymaga nie tylko zakupu nowych maszyn, 
ale także dużych inwestycji w 
infrastrukturę (np. sieci elektryczne, 
przepustowość sieci, tłocznie), a zatem ma 
znaczący wpływ na ich konkurencyjność; 
wzywa zatem Komisję do przygotowania 
planu określającego szczegółowo środki, 
które należy podjąć na szczeblu Unii, aby 
zapewnić uruchomienie odpowiednich 
środków finansowych umożliwiających 
niezbędne inwestycje w sektory 
energochłonne w celu osiągnięcia 
neutralnej dla klimatu gospodarki UE, w 
tym do przedstawienia wniosku w sprawie 
proporcjonalnego zwiększenia 
mechanizmów kompensacyjnych dla 
państw członkowskich mających różne 
punkty wyjścia i PKB na mieszkańca 
poniżej średniej UE;

Or. en
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Poprawka 397
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla kluczową rolę, jaką 
przemysł europejski może odegrać w 
aktywnym angażowaniu się na rzecz 
ambitnych celów środowiskowych i 
społecznych, w tym praw człowieka; 
uważa, że aby to się urzeczywistniło, UE 
musi posiadać nadrzędne i obowiązkowe 
ramy należytej staranności pozwalające 
przemysłowi określać, łagodzić i 
uwzględniać zagrożenia środowiskowe i 
społeczne, skutki, nadużycia i szkody oraz 
zapobiegać im w jego działalności 
krajowej i globalnej oraz w całym 
łańcuchu dostaw w celu zapewnienia 
jasności co do minimalnych standardów i 
stworzenia równych warunków działania;

Or. en

Poprawka 398
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że fala renowacji 
stanowi ogromną szansę dla sektora 
budowlanego i energetycznego UE oraz 
dla innowacyjnych rozwiązań, jeżeli będą 
w pełni przestrzegane zasady efektywności 
energetycznej i efektywnego 
gospodarowania zasobami; wzywa 
Komisję do opracowania norm 
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dotyczących materiałów, ekoprojektu w 
sektorze budowlanym i kontroli; 
podkreśla potrzebę stworzenia 
neutralnych dla klimatu zasobów 
budowlanych oraz harmonizacji oceny 
budynków w Europie pod kątem 
zrównoważonego rozwoju, a także 
ułatwienia włączenia kryteriów 
strukturalnych i kryteriów 
zrównoważonego rozwoju do procesu 
projektowania;

Or. en

Poprawka 399
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. uważa, że zachowanie 
konsumentów odgrywa ważną rolę w 
transformacji przemysłowej; zachęca 
zatem do większej przejrzystości w 
odniesieniu do śladu węglowego 
produktów końcowych w całym ich cyklu 
życia, zawartości materiałów z recyklingu 
i społecznie sprawiedliwych procesów 
produkcyjnych dla konsumentów; wzywa 
Komisję do dokonania oceny środków 
służących ukierunkowaniu zachowań 
konsumentów na czyste i sprawiedliwe 
produkty i technologie;

Or. en

Poprawka 400
Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. UE powinna propagować nowe 
źródła inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i inwestować w nie; w 
związku z tym powinna uwolnić 
niewykorzystany w dużej mierze potencjał 
stymulowania wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy w sektorze 
kreatywnym i w sektorze kultury ze 
względu na znaczący wpływ tych sektorów 
w takich dziedzinach, jak nowe modele 
biznesowe, kreatywność i innowacje, 
cyfryzacja i rozwój umiejętności;

Or. en

Poprawka 401
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję do ustanowienia 
sektorowych celów UE w zakresie 
efektywnego gospodarowania zasobami i 
uzupełnienia ich bardziej kompleksowym 
podejściem poprzez ustanowienie 
ogólnego celu w zakresie ograniczenia 
zużycia zasobów, w tym konkretnych 
wskaźników, które zostaną włączone do 
europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 402
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria 
da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
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Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że strategię 
przemysłową należy rozwijać zgodnie z 
założeniami Zielonego Ładu, strategią 
MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej 
Europy, strategią w zakresie danych oraz 
planem działania UE dotyczącym 
gospodarki o obiegu zamkniętym;

Or. en

Poprawka 403
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. podkreśla potencjał zielonej 
mobilności w zakresie tworzenia nowych 
miejsc pracy, pobudzania europejskiego 
przemysłu i redukcji emisji w sektorze 
transportu; wzywa do zwiększenia 
inwestycji w koleje dużych prędkości i 
renowację międzymiastowych sieci 
kolejowych oraz do zwiększenia inwestycji 
w transport publiczny z wykorzystaniem 
ogniw paliwowych i wodoru; podkreśla 
potrzebę propagowania zielonej 
mobilności poprzez inwestycje w 
infrastrukturę lepszej jakości, na przykład 
większą liczbę stacji ładowania; uważa, że 
większe zagęszczenie stacji ładowania 
pozwoli na znaczny i szybszy rozwój rynku 
pojazdów elektrycznych, co będzie miało 
pozytywny wpływ na nasz ślad węglowy; 
wzywa zatem Komisję do przedstawienia 
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szeroko zakrojonej strategii na rzecz 
wprowadzenia infrastruktury szybkiego 
ładowania pojazdów elektrycznych, aby 
zapewnić ich przyjęcie na rynku przez 
konsumentów, którzy uzyskają pewność co 
do potencjału technologii i dostęp do 
gęstej sieci kompatybilnej infrastruktury 
ładowania, oraz do wsparcia produkcji 
samochodów w Europie;

Or. en

Poprawka 404
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio, 
Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. podkreśla potencjał sektora 
kultury i sektora kreatywnego w 
napędzaniu innowacji, pełnieniu roli 
katalizatora zmian w innych sektorach i 
stymulowaniu wynalazczości i postępu; 
zauważa, że innowacyjne sektory 
gospodarki są w coraz większym stopniu 
zależne od kreatywności, aby utrzymać 
swoją przewagę konkurencyjną; zauważa 
ponadto, że wraz z pojawianiem się coraz 
bardziej złożonych, kreatywnych i 
powiązanych ze sobą modeli biznesowych 
sektor kultury i sektor kreatywny w coraz 
większym stopniu stają się decydującym 
elementem niemal każdego produktu i 
usługi; uważa w związku z tym, że Europa 
powinna wykorzystywać swoje bogactwo 
twórcze i kulturowe, a także wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, aby 
poświęciły wystarczającą uwagę sektorowi 
kultury i sektorowi kreatywnemu przy 
opracowywaniu kompleksowych, spójnych 
i długoterminowych ram polityki 
przemysłowej, z uwzględnieniem dostępu 
do środków finansowych i programów 
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finansowania;

Or. en

Poprawka 405
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 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. przypomina opracowany w 2019 r. 
unijny plan generalny dotyczący 
konkurencyjnej transformacji sektorów 
energochłonnych, u którego podstaw leży 
zarządzanie transformacją przy 
jednoczesnym utrzymaniu 
konkurencyjności sektorów europejskich, 
a także wzywa Komisję do wdrożenia 
swojego zalecenia, aby pomóc w 
wyeliminowaniu przywozu z państw 
trzecich, które nie spełniają w 
wystarczającym stopniu norm 
środowiskowych, i zachęcić globalnych 
partnerów handlowych UE do przyjęcia 
bardziej ambitnych celów klimatycznych;

Or. en

Poprawka 406
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, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13b. UE powinna propagować nowe 
źródła inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i inwestować w nie; w 
związku z tym powinna uwolnić 
niewykorzystany w dużej mierze potencjał 
stymulowania wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy w sektorze 
kreatywnym i w sektorze kultury ze 
względu na znaczący wpływ tych sektorów 
w takich dziedzinach, jak nowe modele 
biznesowe, kreatywność i innowacje, 
cyfryzacja i rozwój umiejętności;

Or. en

Poprawka 407
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Sara Skyttedal, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania 
neutralności klimatycznej w 
prawodawstwo Unii; uważa, że potrzebne 
są bardziej całościowe i systematyczne 
ramy polityki, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
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stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego, dając niezbędną pewność i 
przewidywalność prawa w celu ochrony 
przyjaznego środowiska dla inwestycji 
dostosowanych do przyszłych wyzwań; 
uważa, że do przeprowadzenia udanej 
transformacji energetycznej Europa 
będzie potrzebować znacznych ilości 
niskoemisyjnej i przystępnej cenowo 
energii ze źródeł odnawialnych, również z 
państw trzecich, aby zwiększyć 
efektywność energetyczną we wszystkich 
sektorach i zapewnić wsparcie 
infrastruktury, a także wzywa do podjęcia 
strategicznych inicjatyw w UE oraz 
polityki energetycznej jako głównego 
elementu unijnej polityki zagranicznej i 
polityki sąsiedztwa, z uwzględnieniem 
wsparcia finansowego dla sojuszy na rzecz 
energii wodorowej i ekologicznej z 
krajami afrykańskimi i arabskimi; uznaje, 
że takie sojusze powinny również stanowić 
element umów handlowych; podkreśla 
znaczenie silnych sojuszy mających na 
celu rozwiązanie problemu niedoboru 
zasobów i surowców;

Or. en

Poprawka 408
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, 
Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 

14. uważa, że rynki krajowe i 
światowe, w przypadku spełnienia 
odpowiednich warunków regulacyjnych, 
technologicznych i ekonomicznych, 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
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pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych na lata 2030 i 2050 w 
prawodawstwo Unii; uważa, że potrzebne 
są także bardziej całościowe i 
systematyczne ramy zakładanych celów, 
aby zagwarantować spójność wszystkich 
strategii politycznych Unii oraz jednolite 
podejście do zarządzania we wszystkich 
obszarach polityki, co utoruje drogę do 
jasnej i stabilnej strategii na rzecz 
przemysłu europejskiego i da niezbędną 
pewność prawa inwestorom, w 
szczególności MŚP; uważa, że zielona 
transformacja w przemyśle wymaga 
inwestycji publicznych i prywatnych na 
rzecz rozwoju mobilności zgodnej z 
zasadami zrównoważonego rozwoju, 
dekarbonizacji przemysłu, w szczególności 
sektora energetycznego, oraz renowacji 
budynków;

Or. en

Poprawka 409
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
podkreśla potrzebę stworzenia nowych 
rynków i łańcuchów wartości dla 
technologii i produktów niskoemisyjnych 
w UE oraz wzmacniania już istniejących, 
aby Europa przyjęła wiodącą rolę w tych 
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zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

dziedzinach i aby transformacja w 
kierunku neutralności klimatycznej miała 
wyraźne uzasadnienie biznesowe dla 
przemysłu, w tym dla MŚP; uważa 
ponadto, że prawo o klimacie to pierwszy 
krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne wspomagające 
ramy zakładanych celów, aby 
zagwarantować spójność wszystkich 
strategii politycznych Unii oraz jednolite 
podejście do zarządzania we wszystkich 
obszarach polityki, co utoruje drogę do 
jasnej i przewidywalnej strategii na rzecz 
przemysłu europejskiego;

Or. en

Poprawka 410
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa, że większa autonomia strategiczna 
powinna być priorytetem w konkretnych 
sektorach, na przykład składników 
farmaceutycznych, sprzętu medycznego, a 
także metali i minerałów, których duże 
ilości są potrzebne do przeprowadzenia 
transformacji cyfrowej i ekologicznej; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
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spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

Or. en

Poprawka 411
Marek Paweł Balt

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa, że otwarta autonomia strategiczna 
powinna być priorytetem w konkretnych 
sektorach, na przykład składników 
farmaceutycznych, sprzętu medycznego, a 
także metali i minerałów potrzebnych w 
dużych ilościach na potrzeby 
transformacji cyfrowej i ekologicznej; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

Or. en
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Poprawka 412
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, 
Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

14. Uważa, że rynki krajowe i 
światowe posiadają znaczny potencjał – a 
UE pełni rolę światowego lidera – w 
zakresie technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa, że w nowej polityce przemysłowej 
UE należy uznać strategiczne i 
priorytetowe znaczenie technologii energii 
odnawialnej; uważa ponadto, że prawo o 
klimacie to pierwszy krok w stronę 
wpisania celów klimatycznych w 
prawodawstwo Unii; uważa, że potrzebne 
są także bardziej całościowe i 
systematyczne ramy zakładanych celów, 
aby zagwarantować spójność wszystkich 
strategii politycznych Unii oraz jednolite 
podejście do zarządzania we wszystkich 
obszarach polityki, co utoruje drogę do 
jasnej i stabilnej strategii na rzecz 
przemysłu europejskiego;

Or. en

Poprawka 413
Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
odnawialnych i zrównoważonych 
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usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

produktów, procesów i usług poprzez 
wspieranie silnego europejskiego 
łańcucha wartości w zakresie 
przełomowych i innowacyjnych, 
odnawialnych i czystych technologii, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

Or. en

Poprawka 414
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają potencjał w zakresie technologii 
niskoemisyjnych i zrównoważonych 
produktów, procesów i usług w całym 
łańcuchu wartości, od surowców po 
sektory energochłonne, produkcję i sektor 
usług przemysłowych; uważa, że potrzebne 
są także bardziej całościowe i 
systematyczne ramy zakładanych celów, 
aby zagwarantować spójność wszystkich 
strategii politycznych Unii oraz jednolite 
podejście do zarządzania we wszystkich 
obszarach polityki, co utoruje drogę do 
jasnej i stabilnej strategii na rzecz 
przemysłu europejskiego;
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stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

Or. en

Poprawka 415
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii i 
wzywa Komisję do ustalenia również 
celów przemysłowych, które zostaną 
wpisane w prawodawstwo Unii; uważa, że 
potrzebne są także bardziej całościowe i 
systematyczne ramy zakładanych celów, 
aby zagwarantować spójność wszystkich 
strategii politycznych Unii oraz jednolite 
podejście do zarządzania we wszystkich 
obszarach polityki, co utoruje drogę do 
jasnej i stabilnej strategii na rzecz 
przemysłu europejskiego;

Or. en

Poprawka 416
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka



PE653.877v02-00 58/189 AM\1208890PL.docx

PL

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych, a 
także wiele MMŚP zaangażowanych w 
rozwój ekologicznych technologii, 
produktów i usług; uważa ponadto, że 
prawo o klimacie to pierwszy krok w 
stronę wpisania celów klimatycznych w 
prawodawstwo Unii; uważa, że potrzebne 
są także bardziej całościowe i 
systematyczne ramy zakładanych celów, 
aby zagwarantować spójność wszystkich 
strategii politycznych Unii oraz jednolite 
podejście do zarządzania we wszystkich 
obszarach polityki, co utoruje drogę do 
jasnej i stabilnej strategii na rzecz 
przemysłu europejskiego;

Or. it

Poprawka 417
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
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Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

Or. en

Poprawka 418
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych, 
bezemisyjnych i odnawialnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne wiążące ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność, przewidywalność i integracyjny 
charakter wszystkich strategii 
politycznych Unii oraz jednolite podejście 
do zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

Or. en

Poprawka 419
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc



PE653.877v02-00 60/189 AM\1208890PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że oprócz prawa o 
klimacie bardziej potrzebne jest 
zagwarantowanie spójności wszystkich 
strategii politycznych Unii oraz jednolitego 
podejścia do zarządzania we wszystkich 
obszarach polityki, aby zapewnić 
przemysłowi europejskiemu pewność i 
przewidywalność, na których będzie mógł 
opierać swoje decyzje i inwestycje;

Or. en

Poprawka 420
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
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uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego; wzywa do ścisłego 
przestrzegania porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 421
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
bezemisyjnych i zrównoważonych 
produktów, procesów i usług w całym 
łańcuchu wartości, od surowców po 
sektory energochłonne, produkcję i sektor 
usług przemysłowych; uważa ponadto, że 
prawo o klimacie to pierwszy krok w 
stronę wpisania celów klimatycznych w 
prawodawstwo Unii; podkreśla, że 
potrzebne są także bardziej całościowe i 
systematyczne wiążące ramy zakładanych 
celów, aby zagwarantować spójność i 
przejrzystość wszystkich strategii 
politycznych Unii oraz jednolite podejście 
do zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej, 
przewidywalnej i stabilnej strategii na 
rzecz przemysłu europejskiego;

Or. en
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Poprawka 422
Marc Botenga, Sira Rego
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie jest 
zbyt mało ambitne, jeśli chodzi o pierwszy 
krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

Or. en

Poprawka 423
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
odnawialnych, zrównoważonych 
produktów, procesów i usług w całym 
łańcuchu wartości, od surowców, sektorów 
energochłonnych, produkcji i sektora 
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uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

usług przemysłowych; uważa ponadto, że 
prawo o klimacie to pierwszy krok w 
stronę wpisania celów klimatycznych w 
prawodawstwo Unii; uważa, że potrzebne 
są ponadto bardziej całościowe i 
systematyczne ramy zakładanych celów, 
aby zagwarantować spójność wszystkich 
strategii politycznych Unii oraz jednolite 
podejście do zarządzania we wszystkich 
obszarach polityki, które utorowałyby 
drogę do jasnej i stabilnej strategii na rzecz 
przemysłu europejskiego;

Or. en

Poprawka 424
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych, 
bezemisyjnych i odnawialnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

Or. en
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Poprawka 425
Gianna Gancia

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; 
uważa, że potrzebne są także bardziej 
całościowe i systematyczne ramy 
zakładanych celów, aby zagwarantować 
spójność wszystkich strategii politycznych 
Unii oraz jednolite podejście do 
zarządzania we wszystkich obszarach 
polityki, co utoruje drogę do jasnej i 
stabilnej strategii na rzecz przemysłu 
europejskiego;

14. uważa, że rynki krajowe i światowe 
posiadają znaczny potencjał w zakresie 
technologii niskoemisyjnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
usług w całym łańcuchu wartości, od 
surowców po sektory energochłonne, 
produkcję i sektor usług przemysłowych; 
uważa ponadto, że prawo o klimacie to 
pierwszy krok w stronę wpisania celów 
klimatycznych w prawodawstwo Unii; (nie 
dotyczy polskiej wersji językowej) 

Or. it

Poprawka 426
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla potrzebę przyspieszenia 
wdrażania europejskiego sojuszu na rzecz 
baterii w celu uwolnienia potencjału jego 
strategicznego łańcucha wartości, 
zwiększenia szans na innowacyjne, 
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produkowane lokalnie baterie, stworzenia 
europejskiej wartości dodanej, 
przyczynienia się do konkurencyjności 
europejskiego przemysłu motoryzacyjnego 
i ułatwienia przejścia na 
zdekarbonizowany system energii 
elektrycznej; przyznaje, że europejski 
sektor motoryzacyjny przejawia tendencje 
spadkowe i przeżywa kryzys; uważa, że 
konieczne jest utrzymanie i dalszy rozwój 
spójnego i dynamicznego łańcucha badań, 
produkcji, wartości i innowacji w UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem produkcji 
pojazdów; uważa, że utrzymanie 
konkurencyjności przemysłu 
motoryzacyjnego po kryzysie związanym z 
COVID-19 będzie zależało od stworzenia 
pozytywnego sprzężenia zwrotnego, które 
będzie korzystne dla innowacji, 
zatrudnienia, konkurencyjności, zdrowia, 
środowiska i mobilności;

Or. en

Poprawka 427
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 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję do wspierania 
inwestycji mających na celu rozszerzenie 
infrastruktury transportowej, w 
szczególności infrastruktury 
niskoemisyjnej, co pozwoliłoby, po 
pierwsze, na osiągnięcie efektu 
mnożnikowego poprzez składanie 
zamówień skierowanych do szerokiego 
spektrum podmiotów – wykonawców, 
podwykonawców, dostawców i ich 
podwykonawców – a po drugie na 
zapewnienie długoterminowego 
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zrównoważonego wzrostu poprzez 
uzupełnianie i rozwijanie powiązań 
między regionami UE;

Or. en

Poprawka 428
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. przypomina, że przemysł obronny i 
kosmiczny w Europie jest prawdziwie 
specyficznym sektorem przemysłu, który w 
związku z tym ze względu na swój 
wyjątkowy charakter potrzebuje 
specjalnych strategii; uważa zgodnie z 
traktatami europejskimi, że wdrażanie 
specjalnych środków lub strategii na rzecz 
europejskiego przemysłu obronnego i 
kosmicznego nie powinno naruszać 
krajowych prerogatyw państw 
członkowskich w zakresie bezpieczeństwa 
i obrony;

Or. en

Poprawka 429
Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że wykorzystywanie na 
większą skalę odnawialnych i czystych 
źródeł energii wymaga odpowiedniej 
infrastruktury w krajach i pomiędzy nimi 
w celu zapewnienia przystępnych cenowo i 
zrównoważonych dostaw energii; wzywa 
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Komisję do ustalenia celów UE w zakresie 
rozwoju infrastruktury energetycznej dla 
energii odnawialnej, w tym środków 
mających na celu promowanie 
społeczności energetycznej działającej w 
zakresie energii odnawialnej;

Or. en

Poprawka 430
Ismail Ertug

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla potencjał integracji 
sektorów ustanawiającej połączenia 
wzajemne między sektorami zużywającymi 
energię, takimi jak budynki, transport i 
przemysł; zwraca szczególną uwagę na 
ekologiczny wodór z odnawialnych źródeł 
energii jako środek do osiągnięcia lepszej 
integracji sektorów;

Or. en

Poprawka 431
Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Dan Nica, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares, 
Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla potencjał elektryfikacji 
samochodów, do której należy zachęcać 
poprzez wykorzystywanie energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
ekologicznego wodoru, inteligentnego 
ładowania i wspieranie badań nad 
bateriami;
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Poprawka 432
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. podkreśla, że przy realizacji celów 
porozumienia klimatycznego z Paryża 
europejski system handlu uprawnieniami 
do emisji jest głównym narzędziem 
służącym osiągnięciu neutralności 
klimatycznej poprzez podejście rynkowe, 
które zapewnia neutralność 
technologiczną, zachęcając przemysł do 
osiągania celów polityki za pomocą 
najbardziej skutecznych dostępnych 
technologii; podkreśla, że dekarbonizacja 
sektorów energochłonnych, takich jak 
przemysł stalowy, cementowy i chemiczny, 
jest jednym z najważniejszych priorytetów, 
a jednocześnie zwraca uwagę na 
konieczność unikania ucieczki emisji, 
inwestycji i miejsc pracy; powtarza, że 
wymaga to dostępności na dużą skalę 
czystej energii po przystępnej cenie i 
infrastruktury wspierającej; wzywa 
Komisję do priorytetowego potraktowania 
umożliwienia inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną, w tym w CC(U)S i wodór, 
zgodnie z potrzebami dekarbonizacji tych 
klastrów; w świetle tego wzywa do 
rozszerzenia zakresu działań związanych z 
CCS objętych dyrektywą w sprawie ETS o 
opcje transportu multimodalnego;

Or. en
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Poprawka 433
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-
Xavier Bellamy, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 14 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. uznaje rolę, jaką energia jądrowa 
może odegrać jako technologia 
niskoemisyjna w krajowym koszyku 
energetycznym, pod warunkiem że 
powstaną wystarczające przepisy 
dotyczące najwyższych standardów 
bezpieczeństwa, jak również likwidacji, z 
uwzględnieniem kwestii 
transgranicznych; uważa, że energia 
jądrowa może odgrywać rolę w realizacji 
celów klimatycznych, ponieważ nie 
emituje gazów cieplarnianych, a także 
zapewnić znaczny udział produkcji energii 
elektrycznej w Europie; uważa jednak, że 
ze względu na odpady, jakie wytwarza, 
energia ta wymaga średnio– i 
długoterminowej strategii uwzględniającej 
postęp technologiczny (laser, synteza 
jądrowa itp.) w celu poprawy 
zrównoważonego charakteru całego 
sektora;

Or. en

Poprawka 434
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
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europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu i 
energii jądrowej jako środka transformacji 
energetycznej i wodoru jako potencjalnej 
przełomowej technologii; z zadowoleniem 
przyjmuje utworzenie Sojuszu na rzecz 
Czystego Wodoru i sojuszu na rzecz 
niskoemisyjnych gałęzi przemysłu; 
podkreśla potrzebę przyspieszenia badań 
nad produkcją wodoru i paliw 
ekologicznych na dużą skalę, 
technologiami wychwytywania i 
składowania dwutlenku węgla oraz 
zbadania możliwości wykorzystywania 
geotermalnych źródeł energii; apeluje o 
zwracanie większej uwagi na 
bezpieczeństwo sieci, infrastrukturę i na 
bezpieczne dostawy czystej i dostępnej 
energii i surowców; wzywa instytucje Unii, 
państwa członkowskie, regiony, przemysł i 
wszystkie inne zainteresowane podmioty 
do współpracy na rzecz poprawy 
efektywności energetycznej w Europie i 
stworzenia wiodących rynków czystych 
technologii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych, aby 
wspierano transformację branż, których 
produkt końcowy nie jest zgodny z celami 
transformacji ekologicznej oraz aby lepiej 
wykorzystywano EBI, będący „bankiem 
klimatycznym” Unii, do zwiększenia 
zrównoważonego finansowania na rzecz 
sektora publicznego i prywatnego oraz 
wsparcia przedsiębiorstw w procesie 
dekarbonizacji; podkreśla, że przemysł 
stalowy jest szczególnie narażony na 
nieuczciwą konkurencję; apeluje do 
Komisji o zwiększenie ochrony przed 
ucieczką emisji, w tym w odniesieniu do 
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małych i średnich branż, a także o 
wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach i 
kontraktów różnic kursowych z 
uwzględnieniem emisji CO2, które są 
zgodne z zasadami WTO, jako sposobu na 
ochronę producentów i miejsc pracy w UE 
przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

Or. en

Poprawka 435
Grzegorz Tobiszowski
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro 
Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
kluczowe sektory gospodarki, w tym 
sektory objęte i nieobjęte systemem 
handlu uprawnieniami do emisji, powinny 
wnieść wkład w osiągnięcie celów 
klimatycznych Unii; podkreśla znaczenie 
gazu ziemnego jako środka służącego 
zrównoważonej i opłacalnej transformacji 
energetycznej oraz technicznego czynnika 
umożliwiającego wprowadzanie nowych 
gazów, tj. biogazu, biometanu i wodoru; 
podkreśla, że gaz ziemny i inne paliwa 
gazowe będą wykorzystywane w sektorze 
przemysłu jako surowiec, ponieważ nie 
ma innej alternatywy możliwej do 
zastosowania w niedalekiej przyszłości; 
wzywa do stworzenia jasnych i stabilnych 
ram regulacyjnych, które będą wspierać 
rozwój i modernizację infrastruktury 
gazowej, i podkreśla, że odpowiednie 
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przedsiębiorstw w procesie 
dekarbonizacji, a także o wykorzystanie 
mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
jako sposobu na ochronę producentów i 
miejsc pracy w UE przed nieuczciwą 
konkurencją międzynarodową;

inwestycje nie mogą być przedmiotem 
dyskryminacyjnego traktowania ani z 
perspektywy finansowania unijnego, ani z 
perspektywy taksonomii; apeluje o 
zwracanie większej uwagi na 
bezpieczeństwo sieci i na dostawy energii; 
apeluje do Komisji o zwiększenie 
wydatków z budżetu UE na działania 
podejmowane w związku ze zmianą 
klimatu; apeluje do Komisji o zapewnienie, 
aby sektory narażone na ryzyko wysokiego 
poziomu ucieczki emisji nadal korzystały z 
dotacji unijnych na inwestycje w 
innowacyjne technologie środowiskowe 
oraz aby lepiej wykorzystywano EBI, 
będący „bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w dostosowywaniu się do 
nowych norm środowiskowych, a także o 
wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

Or. en

Poprawka 436
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie 
konkurencyjnej, bezemisyjnej energii 



AM\1208890PL.docx 73/189 PE653.877v02-00

PL

wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

elektrycznej jako kluczowego czynnika 
warunkującego dla sektorów 
energochłonnych, gazu jako środka 
transformacji energetycznej i wodoru oraz 
wychwytywania, utylizacji i składowania 
dwutlenku węgla jako potencjalnej 
przełomowej technologii; apeluje o 
zwracanie większej uwagi na 
bezpieczeństwo sieci i na dostawy energii, 
a także na mechanizmy wsparcia w celu 
zapewnienia dostępu do przystępnej 
cenowo i bezpiecznej bezemisyjnej energii 
elektrycznej dla sektorów 
energochłonnych; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 oraz 
ulepszenia istniejących środków w 
zakresie ucieczki emisji i ochrony handlu 
w celu ochrony producentów i miejsc 
pracy w UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową; Komisja powinna 
również zbadać inne narzędzia poza 
środkiem dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2, 
aby wspierać transformację przemysłu 
europejskiego w dążeniu do osiągnięcia 
celów klimatycznych Unii;

Or. en

Poprawka 437
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
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Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla rolę, jaką czysta i 
zrównoważona energia odgrywa w 
przechodzeniu na ekologiczną 
gospodarkę, i podkreśla znaczenie 
konkurencyjnej, bezemisyjnej energii 
elektrycznej dla przemysłu europejskiego; 
wzywa Komisję do zapewnienia 
odpowiednich inwestycji w projekty 
infrastrukturalne poświęcone czystej 
energii, takie jak inteligentne sieci 
energetyczne, w celu spełnienia wymogów 
dotyczących coraz większej elektryfikacji, 
podkreśla znaczenie gazu jako środka 
transformacji energetycznej i wodoru jako 
potencjalnej przełomowej technologii; 
apeluje o zwracanie większej uwagi na 
bezpieczeństwo sieci i na dostawy energii; 
apeluje do Komisji o zwiększenie 
wydatków z budżetu UE na działania 
podejmowane w związku ze zmianą 
klimatu; apeluje do Komisji o zapewnienie, 
aby sektory cechujące się wysokim 
poziomem ucieczki emisji nie korzystały z 
dotacji unijnych oraz aby lepiej 
wykorzystywano EBI, będący „bankiem 
klimatycznym” Unii, do zwiększenia 
zrównoważonego finansowania na rzecz 
sektora publicznego i prywatnego oraz 
wsparcia przedsiębiorstw w procesie 
dekarbonizacji, a także o wykorzystanie 
mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
jako sposobu na ochronę producentów i 
miejsc pracy w UE przed nieuczciwą 
konkurencją międzynarodową;

Or. en
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Poprawka 438
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora 
publicznego i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa jest 
planem działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; podkreśla znaczenie 
gazu jako środka transformacji 
energetycznej i wodoru jako potencjalnej 
przełomowej technologii, która ma 
zapewnić niezależność energetyczną UE; 
apeluje o zwracanie większej uwagi na 
bezpieczeństwo sieci i na dostawy energii; 
apeluje do EBI o zwiększenie finansowania 
na rzecz sektora publicznego i prywatnego 
oraz wsparcie przedsiębiorstw w 
przechodzeniu na gospodarkę, która tworzy 
miejsca pracy i dobrobyt, a także o 
wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

Or. en

Poprawka 439
Angelika Winzig, Tom Berendsen
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora 
publicznego i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje stabilnych ram celów 
klimatycznych jako planu działania, który 
ukształtuje przemysł przyszłości; uważa, że 
wszystkie sektory powinny wnieść wkład 
w osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i 
w związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
technologii wodoru jako ważnych 
przełomowych technologii; podkreśla, że 
większa odporność w funkcjonowaniu 
wewnętrznego rynku energii jest 
kluczowym elementem transformacji 
energetycznej; apeluje w tym kontekście o 
zwracanie większej uwagi na rozwój 
inteligentnej i cyfrowej sieci energetycznej 
i gazowej, w pełni zgodnej z celami w 
zakresie dekarbonizacji w celu 
wzmocnienia wewnętrznego rynku 
energii, wsparcia transformacji 
energetycznej i poprawy bezpieczeństwa 
dostaw energii; apeluje do Komisji i 
państw członkowskich o nadanie 
priorytetowego znaczenia finansowaniu 
tego działania na etapie przebudowy i 
odbudowy; wspiera rozwój 
transnarodowych sieci energetycznych 
oraz opracowanie skutecznych procedur 
umożliwiających szybkie podejmowanie 
decyzji na rzecz ich rozwoju; przypomina, 
że wykorzystanie zgodnych z wymogami 
WTO międzynarodowych mechanizmów 
rynkowych może przyczynić się do 
osiągnięcia przez UE i państwa 
członkowskie celów klimatycznych w 
sposób opłacalny; oraz apeluje o 
przedstawienie wniosków dotyczących 
szybkiej harmonizacji krajowych zasad 
handlu energią;

Or. en
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Poprawka 440
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora 
publicznego i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

15. Stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje stabilnych ram celów 
klimatycznych jako planu działania, który 
ukształtuje przemysł przyszłości; uważa, że 
wszystkie sektory powinny wnieść wkład 
w osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i 
w związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
technologii wodoru jako ważnych 
przełomowych technologii; podkreśla, że 
większa odporność w funkcjonowaniu 
wewnętrznego rynku energii jest 
kluczowym elementem transformacji 
energetycznej; apeluje w tym kontekście o 
zwracanie większej uwagi na rozwój 
inteligentnej i cyfrowej sieci energetycznej 
i gazowej, w pełni zgodnej z celami w 
zakresie dekarbonizacji w celu 
wzmocnienia wewnętrznego rynku 
energii, wsparcia transformacji 
energetycznej i poprawy bezpieczeństwa 
dostaw- energii; apeluje do Komisji i 
państw członkowskich o nadanie 
priorytetowego znaczenia finansowaniu 
tego działania na etapie przebudowy i 
odbudowy; wspiera rozwój 
transnarodowych sieci energetycznych 
oraz opracowanie skutecznych procedur 
umożliwiających szybkie podejmowanie 
decyzji na rzecz ich rozwoju; przypomina, 
że wykorzystanie międzynarodowego 
mechanizmu rynkowego może przyczynić 
się do osiągnięcia przez UE i państwa 
członkowskie celów klimatycznych w 
sposób opłacalny; oraz apeluje o 
przedstawienie wniosków dotyczących 
szybkiej harmonizacji krajowych zasad 
handlu energią;

Or. en
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Poprawka 441
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria 
da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora 
publicznego i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje stabilnych ram celów 
klimatycznych jako planu działania, który 
ukształtuje przemysł przyszłości; uważa, że 
wszystkie sektory powinny wnieść wkład 
w osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i 
w związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
technologii wodoru jako ważnych 
przełomowych technologii; podkreśla, że 
większa odporność w funkcjonowaniu 
wewnętrznego rynku energii jest 
kluczowym elementem transformacji 
energetycznej; apeluje w tym kontekście o 
zwracanie większej uwagi na rozwój 
inteligentnej i cyfrowej sieci energetycznej 
i gazowej, w pełni zgodnej z celami w 
zakresie dekarbonizacji w celu 
wzmocnienia wewnętrznego rynku 
energii, wsparcia transformacji 
energetycznej i poprawy bezpieczeństwa 
dostaw energii; apeluje do Komisji i 
państw członkowskich o nadanie 
priorytetowego znaczenia finansowaniu 
tego działania na etapie przebudowy i 
odbudowy; wspiera rozwój 
transnarodowych sieci energetycznych 
oraz opracowanie skutecznych procedur 
umożliwiających szybkie podejmowanie 
decyzji na rzecz ich rozwoju; przypomina, 
że wykorzystanie międzynarodowych 
mechanizmów rynkowych może 
przyczynić się do osiągnięcia przez UE i 
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państwa członkowskie celów 
klimatycznych w sposób opłacalny; oraz 
apeluje o przedstawienie wniosków 
dotyczących szybkiej harmonizacji 
krajowych zasad handlu energią;

Or. en

Poprawka 442
Salvatore De Meo

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora 
publicznego i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje stabilnych ram celów 
klimatycznych jako planu działania, który 
ukształtuje przemysł przyszłości; uważa, że 
wszystkie sektory powinny wnieść wkład 
w osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i 
w związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
technologii wodoru jako ważnych 
przełomowych technologii;podkreśla, że 
większa odporność w funkcjonowaniu 
wewnętrznego rynku energii jest 
kluczowym elementem transformacji 
energetycznej; w tym kontekście apeluje o 
zwracanie większej uwagi na rozwój 
inteligentnej i cyfrowej sieci energetycznej 
i gazowej, w pełni zgodnej z celami w 
zakresie dekarbonizacji w celu 
wzmocnienia wewnętrznego rynku 
energii, wsparcia transformacji 
energetycznej i poprawy bezpieczeństwa 
dostaw energii; apeluje do Komisji i 
państw członkowskich o nadanie 
priorytetowego znaczenia finansowaniu 
tego działania na etapie przebudowy i 
odbudowy; wspiera rozwój 
transnarodowych sieci energetycznych 
oraz opracowanie skutecznych procedur 
umożliwiających szybkie podejmowanie 
decyzji na rzecz ich wspierania; 
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międzynarodową; przypomina, że wykorzystanie 
międzynarodowych mechanizmów 
rynkowych może przyczynić się do 
osiągnięcia przez UE i państwa 
członkowskie celów klimatycznych w 
sposób opłacalny; oraz apeluje o 
przedstawienie wniosków dotyczących 
szybkiej harmonizacji krajowych zasad 
handlu energią;

Or. en

Poprawka 443
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora 
publicznego i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów jako planu 
działania, który ukształtuje przemysł 
przyszłości; podkreśla znaczenie gazu jako 
środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych, a także o 
wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową i przywozem produktów i 
usług charakteryzujących się znacznym 
śladem środowiskowym;
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dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

Or. en

Poprawka 444
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 

15. Stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
oraz celów w zakresie wyników przemysłu 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii w 
sposób sprawiedliwy i zgodny z ich 
potencjałem redukcji emisji, i w związku z 
tym podkreśla znaczenie gazu jako środka 
transformacji energetycznej przez 
ograniczony okres i wodoru, w 
szczególności wodoru ekologicznego, jako 
potencjalnej przełomowej technologii; 
apeluje o zwracanie większej uwagi na 
bezpieczeństwo sieci i na dostawy energii 
oraz przystępność cenową; apeluje do 
Rady o zwiększenie wydatków z budżetu 
UE na działania podejmowane w związku 
ze zmianą klimatu do poziomu co najmniej 
25 % lub więcej w ramach odpowiednich 
programów takich jak „Horyzont 
Europa”; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem emisji dwutlenku 
węgla nie korzystały z dotacji unijnych 
oraz aby lepiej wykorzystywano EBI, 
będący „bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
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międzynarodową; i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

Or. en

Poprawka 445
Niels Fuglsang, Mohammed Chahim

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnego przełomu; 
apeluje do Komisji o zaproponowanie 
reformy unijnego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji (EU ETS) w 
celu zapewnienia wyższych cen uprawnień 
do emisji CO2 jako sposobu na 
pobudzenie inwestycji w zieloną 
technologię, która w większości jest 
produkowana w UE; apeluje o zwracanie 
większej uwagi na bezpieczeństwo sieci i 
na dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
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na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

Or. en

Poprawka 446
Marek Paweł Balt

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie 
konkurencyjnej, bezemisyjnej energii 
elektrycznej jako kluczowego czynnika 
warunkującego dla sektorów 
energochłonnych, gazu jako środka 
transformacji energetycznej i wodoru jako 
potencjalnej przełomowej technologii; 
apeluje o zwracanie większej uwagi na 
bezpieczeństwo sieci i na dostawy energii; 
a także na mechanizmy wsparcia w celu 
zapewnienia dostępu do przystępnej 
cenowo i bezpiecznej bezemisyjnej energii 
elektrycznej dla sektorów 
energochłonnych; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 



PE653.877v02-00 84/189 AM\1208890PL.docx

PL

dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

Or. en

Poprawka 447
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym przypomina o znaczeniu 
zapewnienia gałęziom przemysłu energii 
neutralnej klimatycznie po cenach 
konkurencyjnych w skali światowej oraz w 
tym celu o potrzebie przyspieszenia 
rozwoju zdolności w zakresie energii 
odnawialnej i włączenia ich do koszyka 
energetycznego oraz ułatwienia 
uruchomienia produkcji wodoru w 
oparciu o energię odnawialną i jej 
wykorzystanie w sektorach, w których 
redukcja emisji jest problematyczna;
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i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

apeluje do Rady o zwiększenie wydatków 
z budżetu UE na działania podejmowane w 
związku ze zmianą klimatu do poziomu co 
najmniej 30 % wysokości budżetu; ; 
apeluje do Komisji o zapewnienie, aby 
sektory cechujące się wysokim poziomem 
ucieczki emisji nie korzystały z dotacji 
unijnych oraz aby lepiej wykorzystywano 
EBI, będący „bankiem klimatycznym” 
Unii, do zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

Or. en

Poprawka 448
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
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jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych i aby 
wspierano transformację w branżach, 
których produkt końcowy nie jest zgodny z 
celami transformacji ekologicznej oraz 
aby lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

Or. fr

Poprawka 449
Gianna Gancia

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; ma świadomość, że 
definicja takiego zestawu celów ma sens 
tylko wtedy, gdy jest uzgodniona również z 
bardziej bezpośrednio zaangażowanymi 
państwami trzecimi; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
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technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

Or. it

Poprawka 450
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa powinna 
opierać się na ramach prawnych 
określających trajektorię całkowitej 
redukcji emisji wiodącą do osiągnięcia 
celów klimatycznych i celu zerowej emisji 
gazów cieplarnianych netto Unii do 2030 
r. zgodnie z porozumieniem paryskim – z 
zastosowaniem jasnych pięcioletnich 
celów pośrednich i wskaźników; uważa, że 
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technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora 
publicznego i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

wszystkie sektory powinny wnieść wkład 
w osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i 
w związku z tym podkreśla znaczenie, 
jakie ma dla Komisji opracowanie ścieżek 
dla poszczególnych sektorów, 
określających działania niezbędne w celu 
osiągnięcia tych celów i zapewnienia 
spójności polityki; podkreśla, że te ścieżki 
klimatyczne zwiększają długoterminową 
pewność i przewidywalność regulacyjną 
dla inwestorów i powinny służyć jako 
wytyczne dla przyszłych środków z zakresu 
polityki, które z kolei powinny być 
ukierunkowane na przyszłe decyzje 
przemysłowe i inwestycyjne;

Or. en

Poprawka 451
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie 
wsparcia badań naukowych i rozwoju 
technologicznego jako niezbędnych 
czynników ułatwiających transformację 
oraz gazu jako środka transformacji 
energetycznej i wodoru jako potencjalnej 
przełomowej technologii; apeluje o 
zwracanie większej uwagi na 
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zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

bezpieczeństwo sieci i na dostawy energii; 
apeluje do Komisji o zwiększenie 
wydatków z budżetu UE na działania 
podejmowane w związku ze zmianą 
klimatu; apeluje do Komisji o zapewnienie, 
aby sektory cechujące się wysokim 
poziomem ucieczki emisji nie korzystały z 
dotacji unijnych oraz aby lepiej 
wykorzystywano EBI, będący „bankiem 
klimatycznym” Unii, do zwiększenia 
zrównoważonego finansowania na rzecz 
sektora publicznego i prywatnego oraz 
wsparcia przedsiębiorstw w procesie 
dekarbonizacji, a także o wykorzystanie 
mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
jako sposobu na ochronę producentów i 
miejsc pracy w UE przed nieuczciwą 
konkurencją międzynarodową;

Or. it

Poprawka 452
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym przypomina o strategicznej 
roli, jaką infrastruktura 
elektroenergetyczna odgrywa w 
transformacji energetycznej i 
klimatycznej, a także podkreśla znaczenie 
gazu jako środka transformacji 
energetycznej i wodoru jako potencjalnej 
przełomowej technologii; apeluje o 
zwracanie większej uwagi na 
bezpieczeństwo sieci i na dostawy energii; 
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wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

apeluje do Komisji o zwiększenie 
wydatków z budżetu UE na działania 
podejmowane w związku ze zmianą 
klimatu; apeluje do Komisji o zapewnienie, 
aby sektory cechujące się wysokim 
poziomem ucieczki emisji nie korzystały z 
dotacji unijnych oraz aby lepiej 
wykorzystywano EBI, będący „bankiem 
klimatycznym” Unii, do zwiększenia 
zrównoważonego finansowania na rzecz 
sektora publicznego i prywatnego oraz 
wsparcia przedsiębiorstw w procesie 
dekarbonizacji, a także o wykorzystanie 
mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
jako sposobu na ochronę producentów i 
miejsc pracy w UE przed nieuczciwą 
konkurencją międzynarodową;

Or. en

Poprawka 453
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje ram zarządzania do 
ustanowienia celów, określenia 
sektorowych planów działania, 
monitorowania postępów w transformacji 
przemysłowej z wykorzystaniem w 
szczególności kryteriów określonych w 
unijnej systematyce zrównoważonego 
rozwoju oraz związanego z nią obowiązku 
corocznego ujawniania informacji przez 
przedsiębiorstwa, a także zapewnienia 
spójności polityki; w tym celu apeluje do 
Komisji o ustanowienie niezależnego 
obserwatorium z myślą o ukształtowaniu 
przemysłu przyszłości; uważa, że 
wszystkie sektory powinny wnieść wkład 
w osiągnięcie celów klimatycznych i 
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korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora 
publicznego i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

środowiskowych Unii, i mając to na 
uwadze, apeluje do Komisji o 
przygotowanie ogólnej strategii z wyraźnie 
określonymi ramami czasowymi w celu 
śledzenia postępów w tym zakresie, 
podkreśla znaczenie energii odnawialnej i 
wodoru pochodzącego z odnawialnych 
źródeł dla przejścia sektorów przemysłu 
na ścieżkę neutralności klimatycznej oraz 
gazu jako środka transformacji 
energetycznej i wodoru jako potencjalnej 
przełomowej technologii, a także apeluje o 
zwracanie większej uwagi na 
bezpieczeństwo sieci i na dostawy energii; 
apeluje do Rady o zwiększenie wydatków 
z budżetu UE na działania podejmowane w 
związku ze zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 454
Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Rady o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu oraz aby lepiej 
wykorzystywano EBI, będący „bankiem 
klimatycznym” Unii, do zwiększenia 
zrównoważonego finansowania na rzecz 
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lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

sektora publicznego i prywatnego oraz 
wsparcia przedsiębiorstw w procesie 
dekarbonizacji, a także o wykorzystanie 
mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
jako sposobu na ochronę producentów i 
miejsc pracy w UE przed nieuczciwą 
konkurencją międzynarodową;

Or. en

Poprawka 455
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie źródeł 
energii nieemitujących gazów 
cieplarnianych oraz gazu jako środka 
transformacji energetycznej i wodoru jako 
potencjalnej przełomowej technologii; 
apeluje o zwracanie większej uwagi na 
bezpieczeństwo sieci i na dostawy energii; 
apeluje do Komisji o zwiększenie 
wydatków z budżetu UE na działania 
podejmowane w związku ze zmianą 
klimatu; apeluje do Komisji o zapewnienie, 
aby sektory cechujące się wysokim 
poziomem ucieczki emisji nie korzystały z 
dotacji unijnych oraz aby lepiej 
wykorzystywano EBI, będący „bankiem 
klimatycznym” Unii, do zwiększenia 
zrównoważonego finansowania na rzecz 
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przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

sektora publicznego i prywatnego oraz 
wsparcia przedsiębiorstw w procesie 
dekarbonizacji, a także o wykorzystanie 
mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
jako sposobu na ochronę producentów i 
miejsc pracy w UE przed nieuczciwą 
konkurencją międzynarodową;

Or. fr

Poprawka 456
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie 
zdekarbonizowanego i odnawialnego gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
czystego wodoru, zwłaszcza ekologicznego 
wodoru, jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
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uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

Or. en

Poprawka 457
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii, w szczególności w 
przypadku przemysłu energochłonnego; 
apeluje do Komisji o zwiększenie 
wydatków z budżetu UE na działania 
podejmowane w związku ze zmianą 
klimatu; apeluje do Komisji o zapewnienie, 
aby sektory cechujące się wysokim 
poziomem ucieczki emisji nie korzystały z 
dotacji unijnych oraz aby lepiej 
wykorzystywano EBI, będący „bankiem 
klimatycznym” Unii, do zwiększenia 
zrównoważonego finansowania na rzecz 
sektora publicznego i prywatnego oraz 
wsparcia przedsiębiorstw w procesie 
dekarbonizacji, a także o wykorzystanie 
mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
jako sposobu na ochronę producentów i 
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międzynarodową; miejsc pracy w UE przed nieuczciwą 
konkurencją międzynarodową;

Or. fr

Poprawka 458
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora 
publicznego i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa zdolna 
do ukształtowania przemysłu przyszłości i 
niepozostawiająca nikogo w tyle 
potrzebuje silnych ram zarządzania 
służących wyznaczaniu celów, określaniu 
sektorowych planów działania w zakresie 
transformacji przemysłu, monitorowaniu 
postępów i ostatecznie zagwarantowaniu 
spójności polityk; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii;w 
związku z powyższym apeluje do Komisji o 
określenie integracyjnego i przejrzystego 
zarządzania w celu wyznaczenia jasnego 
planu działania na rzecz klimatu oraz 
celów w zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych do 2050 r., z celami 
pośrednimi na 2030 r. i 2040 r., a także 
odpowiednich ścieżek i celów sektorowych 
kierujących transformacjami przemysłu; 
ponadto apeluje do Komisji o 
ustanowienie niezależnego obserwatorium 
ekspertów, zainteresowanych stron i 
społeczeństwa obywatelskiego do 
monitorowania i informowania o 
postępach sektorów przemysłowych na 
drodze do osiągnięcia tych celów, jak 
również sugerowania środków służących 
skorygowaniu trajektorii sektorów 
przemysłowych, które z niej zbaczają;

Or. en
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Poprawka 459
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie gazu 
jako środka transformacji energetycznej i 
wodoru jako potencjalnej przełomowej 
technologii; apeluje o zwracanie większej 
uwagi na bezpieczeństwo sieci i na 
dostawy energii; apeluje do Komisji o 
zwiększenie wydatków z budżetu UE na 
działania podejmowane w związku ze 
zmianą klimatu; apeluje do Komisji o 
zapewnienie, aby sektory cechujące się 
wysokim poziomem ucieczki emisji nie 
korzystały z dotacji unijnych oraz aby 
lepiej wykorzystywano EBI, będący 
„bankiem klimatycznym” Unii, do 
zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora publicznego 
i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o wykorzystanie mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 jako sposobu 
na ochronę producentów i miejsc pracy w 
UE przed nieuczciwą konkurencją 
międzynarodową;

15. stwierdza, że naprawdę skuteczna 
europejska polityka przemysłowa 
potrzebuje zestawu celów klimatycznych 
jako planu działania, który ukształtuje 
przemysł przyszłości; uważa, że wszystkie 
sektory powinny wnieść wkład w 
osiągnięcie celów klimatycznych Unii, i w 
związku z tym podkreśla znaczenie 
ekologicznego wodoru jako potencjalnej 
przełomowej technologii; apeluje o 
zwracanie większej uwagi na 
bezpieczeństwo sieci i na dostawy energii; 
apeluje do Komisji o zwiększenie 
wydatków z budżetu UE na działania 
podejmowane w związku ze zmianą 
klimatu; apeluje do Komisji o zapewnienie, 
aby sektory cechujące się wysokim 
poziomem ucieczki emisji nie korzystały z 
dotacji unijnych oraz aby lepiej 
wykorzystywano EBI, będący „bankiem 
klimatycznym” Unii, do zwiększenia 
zrównoważonego finansowania na rzecz 
sektora publicznego i prywatnego oraz 
wsparcia przedsiębiorstw w procesie 
dekarbonizacji, a także wzywa Komisję do 
przyjęcia nowej strategii dotyczącej 
własności intelektualnej promującej 
transfer kluczowych technologii 
środowiskowych do krajów rozwijających 
się poprzez przyznawanie bezpłatnych lub 
otwartych licencji na takie technologie;

Or. en

Poprawka 460
Salvatore De Meo
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Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a.  apeluje do Komisji o zwiększenie 
ochrony przed ucieczką emisji, w tym dla 
małych i średnich branż, bez zakłócania 
konkurencji i zapewnienie rozwoju 
produkcji przemysłowej w Europie oraz 
zapewnienie, aby lepiej wykorzystywano 
EBI, będący „bankiem klimatycznym” 
Unii, do zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora 
publicznego i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o jak najszybsze rozważenie 
mechanizmów dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2, 
które są zgodne z zasadami WTO i innymi 
unijnymi umowami o wolnym handlu jako 
sposobu na zapewnienie konkurencyjnego 
środowiska dla branż UE, w tym dla 
producentów niższego szczebla, w oparciu 
o szczegółowe oceny skutków; podkreśla, 
że ulepszone budynki mają największy 
potencjał w zakresie osiągnięcia celów 
energetycznych i klimatycznych UE oraz 
że polityka, finanse i innowacje/cyfryzacja 
stanowią trzy kluczowe czynniki 
warunkujące zrównoważone środowisko 
zbudowane; uważa, że maksymalizacja 
potencjału budynków w zakresie 
efektywności energetycznej będzie 
wymagała inteligentnego połączenia 
rygorystycznego wdrażania istniejących 
polityk, nowych inicjatyw politycznych 
mających na celu stopniowe wycofywanie 
budynków o najniższej efektywności 
energetycznej, odpowiednich 
mechanizmów finansowania oraz 
inwestycji w innowacyjne rozwiązania;

Or. en

Poprawka 461
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Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. apeluje do Komisji o zwiększenie 
ochrony przed ucieczką emisji, w tym dla 
małych i średnich branż, bez zakłócania 
konkurencji i zapewnienie rozwoju 
produkcji przemysłowej w Europie oraz 
zapewnienie, aby lepiej wykorzystywano 
EBI, będący „bankiem klimatycznym” 
Unii, do zwiększenia zrównoważonego 
finansowania na rzecz sektora 
publicznego i prywatnego oraz wsparcia 
przedsiębiorstw w procesie dekarbonizacji, 
a także o jak najszybsze rozważenie 
mechanizmów dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2, 
które są zgodne z zasadami WTO i innymi 
unijnymi umowami o wolnym handlu jako 
sposobu na zapewnienie konkurencyjnego 
środowiska dla branż UE, w tym dla 
producentów niższego szczebla, w oparciu 
o szczegółowe oceny skutków; podkreśla, 
że ulepszone budynki mają największy 
potencjał w zakresie osiągnięcia celów 
energetycznych i klimatycznych UE oraz 
że polityka, finanse i innowacja/cyfryzacja 
stanowią trzy kluczowe czynniki 
warunkujące zrównoważone środowisko 
zbudowane; uważa, że maksymalizacja 
potencjału budynków w zakresie 
efektywności energetycznej będzie 
wymagała inteligentnego połączenia 
rygorystycznego wdrażania istniejących 
polityk, nowych inicjatyw politycznych 
mających na celu stopniowe wycofywanie 
budynków o najniższej efektywności 
energetycznej, odpowiednich 
mechanizmów finansowania oraz 
inwestycji w innowacyjne rozwiązania;

Or. en
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Poprawka 462
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15-a. apeluje do Komisji o zwiększenie 
ochrony przed ucieczką emisji, w tym dla 
małych i średnich odbiorców branż, bez 
zakłócania konkurencji i zapewnienie 
rozwoju produkcji przemysłowej w 
Europie oraz zapewnienie, aby lepiej 
wykorzystywano EBI, będący „bankiem 
klimatycznym” Unii, do zwiększenia 
zrównoważonego finansowania na rzecz 
sektora publicznego i prywatnego oraz 
wsparcia przedsiębiorstw w procesie 
dekarbonizacji, a także o jak najszybsze 
rozważenie mechanizmów 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2, które są 
zgodne z zasadami WTO i innymi 
unijnymi umowami o wolnym handlu jako 
sposobu na zapewnienie konkurencyjnego 
środowiska dla branż UE, w tym dla 
producentów niższego szczebla, w oparciu 
o szczegółowe oceny skutków; podkreśla, 
że ulepszone budynki mają największy 
potencjał w zakresie osiągnięcia celów 
energetycznych i klimatycznych UE oraz 
że polityka, finanse i innowacja/cyfryzacja 
stanowią trzy kluczowe czynniki 
warunkujące zrównoważone środowisko 
zbudowane; uważa, że maksymalizacja 
potencjału budynków w zakresie 
efektywności energetycznej będzie 
wymagała inteligentnego połączenia 
rygorystycznego wdrażania istniejących 
polityk, nowych inicjatyw politycznych 
mających na celu stopniowe wycofywanie 
budynków o najniższej efektywności 
energetycznej, odpowiednich 
mechanizmów finansowania oraz 
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inwestycji w innowacyjne rozwiązania;

Or. en

Poprawka 463
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Dan Nica

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla wielkie znaczenie 
przemysłu europejskiego dla 
europejskiego dobrobytu i 
dekarbonizacji;ponadto zwraca uwagę na 
zwiększone koszty produkcji dla przemysłu 
europejskiego, w którym przestrzega się 
wysokich standardów społecznych i 
środowiskowych oraz który przyczynia się 
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
2050 r., a także zwiększoną konkurencję 
międzynarodową prowadzącą do 
nadmiaru tanich produktów 
przywożonych na rynki europejskie; w 
związku z tym wzywa Komisję do 
wzmocnienia i utrzymania skutecznych 
instrumentów zapobiegania ucieczce 
emisji przy jednoczesnym zapobieganiu 
nieoczekiwanym zyskom, w tym do oceny 
potrzeby dalszych bezpłatnych uprawnień, 
pomocy państwa mającej na celu 
zrekompensowanie pośrednich kosztów 
energii elektrycznej w ramach systemu 
handlu emisjami, a także dostosowywania 
cen na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2 zgodnego z zasadami WTO; ponadto 
apeluje do Komisji o pełne wykorzystanie 
jej instrumentów ochrony handlu i 
środków ochronnych oraz podjęcie 
zobowiązania do pełnego wdrożenia 
porozumienia paryskiego i standardów 
pracy MOP jako warunku wstępnego dla 
umów o wolnym handlu;

Or. en



AM\1208890PL.docx 101/189 PE653.877v02-00

PL

Poprawka 464
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. apeluje do Komisji o ustanowienie 
zrównoważonego, niezależnego 
obserwatorium złożonego z odpowiednich 
ekspertów i zainteresowanych stron, w 
tym organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, w celu stałego 
monitorowania postępów poszczególnych 
sektorów przemysłu w osiąganiu celów 
klimatycznych, w szczególności celu 
zerowej emisji gazów cieplarnianych 
netto, oraz do doradzania Komisji w 
sprawie stosowania unijnej systematyki 
dotyczącej zrównoważonego rozwoju, w 
tym w zakresie priorytetowej 
infrastruktury, projektów i celów, a także 
do proponowania środków naprawczych w 
oparciu o fakty, w sposób otwarty i 
przejrzysty, jeżeli emisje z sektora 
przemysłu odbiegają od ustalonej, 
konkretnej ścieżki;

Or. en

Poprawka 465
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla znaczenie programu 
zrównoważonego wzrostu opartego na 
badaniach naukowych i innowacjach, 
który promuje otwartość gospodarczą i 
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rynki sprzyjające innowacjom; podkreśla, 
że powinien on opierać się na podejściu 
holistycznym, wymagającym ambitnej 
kombinacji polityki i wyższego poziomu 
inwestycji, w tym bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, w badania i innowacje 
oraz odnowę przemysłu europejskiego 
zarówno w nowych, obiecujących 
sektorach, jak i w sektorach dojrzałych;

Or. en

Poprawka 466
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. apeluje do Komisji o dokonanie 
przeglądu i dostosowanie europejskiego 
prawodawstwa dotyczącego ochrony 
środowiska, takiego jak dyrektywa 
2011/92/UE w sprawie OOŚ, w celu 
umożliwienia i przyspieszenia procedur 
zatwierdzania dużych projektów 
infrastrukturalnych, które są niezbędne 
do pomyślnego przekształcenia sektorów 
energii i mobilności; ponadto apeluje do 
Komisji o zapewnienie spójnego 
kształtowania polityki na szczeblu 
europejskim w odniesieniu do Zielonego 
Nowego Ładu.

Or. en

Poprawka 467
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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15a. przypomina, że konkurencyjność 
przemysłu europejskiego może zostać 
osiągnięta wyłącznie dzięki wydajnej sieci 
infrastruktury; wzywa do prowadzenia 
długofalowej polityki inwestycyjnej w 
zakresie wyposażenia i renowacji 
infrastruktury oraz do zmniejszenia barier 
administracyjnych, które utrudniają 
postęp w zakresie sieci transeuropejskich;

Or. fr

Poprawka 468
Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. cel neutralności emisyjnej wymaga 
konsekwentnych inwestycji w naszym 
sektorze energetycznym. Musimy 
zapewnić przystępność cen energii dla 
przedsiębiorstw i konsumentów oraz 
ciągłość dostaw energii w każdym czasie;

Or. en

Poprawka 469
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Radę do zwiększenia 
wydatków związanych z klimatem do co 
najmniej 40 % budżetu UE oraz o 
zapewnienie, aby ogólne wydatki były 
zgodne z celem stopniowego wycofywania 
bezpośrednich i pośrednich dotacji na 
paliwa kopalne;
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Or. en

Poprawka 470
Ismail Ertug

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do przyjęcia 
ambitnego podejścia w przyszłym Sojuszu 
na rzecz Czystego Wodoru dotyczącym 
ekologicznego wodoru z odnawialnych 
źródeł energii;

Or. en

Poprawka 471
Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. jest zdania, że ulepszone budynki 
mają największy potencjał w zakresie 
osiągnięcia celów energetycznych i 
klimatycznych UE.

Or. en

Poprawka 472
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Dan Nica

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. podkreśla potrzebę zapewnienia 
znacznych ilości przystępnej cenowo, 
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bezpiecznej i odnawialnej energii oraz 
nośników odnawialnej energii, takich jak 
ekologiczny wodór, a także odpowiedniej 
infrastruktury, w celu dekarbonizacji 
procesów przemysłowych; podkreśla tym 
samym potrzebę inteligentnej integracji 
przemysłu i sektora energetycznego; 
apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o dalsze wspieranie 
wprowadzania odnawialnych źródeł 
energii, magazynowania energii, sieci 
elektroenergetycznych i zakładów 
produkcji ekologicznego wodoru; ponadto 
wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny 
gotowości europejskiej infrastruktury 
gazowej do stosowania wodoru oraz do 
opracowania planu działania dotyczącego 
wodoru obejmującego obecną i 
potencjalną zdolność europejską do 
produkcji ekologicznego wodoru, potrzebę 
przywozu ekologicznego wodoru oraz rolę 
niebieskiego wodoru w dekarbonizacji 
jako cząsteczki przejściowej na drodze do 
wyłącznego stosowania ekologicznego 
wodoru;

Or. en

Poprawka 473
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. wzywa do szybkiego wycofania 
paliw kopalnych oraz podkreśla potrzebę 
stworzenia wysokowydajnego systemu 
energetycznego opartego w pełni na 
odnawialnych źródłach energii; 
przypomina o znaczeniu zapewnienia 
branżom energii odnawialnej po 
konkurencyjnych cenach w skali 
światowej oraz o potrzebie wspierania 
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masowej produkcji i wytwarzania 
odnawialnych źródeł energii w Unii, 
przyspieszenia rozwoju i włączenia 
zdolności w zakresie energii odnawialnej 
do koszyka energetycznego oraz 
ułatwienia elektryfikacji przemysłu, a 
także, w przypadku gdy nie jest to 
wykonalne, przyspieszenia rozwoju i 
włączenia zdolności w zakresie energii 
odnawialnej do koszyka energetycznego 
oraz ułatwienia elektryfikacji przemysłu, a 
także, w przypadku gdy nie jest to 
wykonalne, wprowadzenia rozwiązań w 
zakresie wodoru w pełni opartych na 
odnawialnych źródłach energii;

Or. en

Poprawka 474
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. uważa, że tradycyjne instrumenty 
ubezpieczeniowe nie wystarczają do 
pokrycia strat związanych z przerwami w 
działalności gospodarczej 
spowodowanymi pandemią oraz że 
potrzebne jest ambitne rozwiązanie 
obejmujące całą UE, służące 
przewidywaniu negatywnych skutków 
przyszłej pandemii lub kryzysu 
systemowego dla ludzi, przedsiębiorstw i 
gospodarki oraz zarządzaniu tymi 
skutkami; wzywa Komisję do podjęcia 
działań na rzecz utworzenia ram 
obejmujących inwestorów 
instytucjonalnych, państwa członkowskie i 
UE w celu pokrycia strat wynikających z 
przerwania działalności gospodarczej w 
przypadku przyszłej pandemii;

Or. en
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Poprawka 475
Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. podkreśla potrzebę wsparcia 
zintegrowanych i skoordynowanych 
zachęt dotyczących zarówno obiegu 
zamkniętego, jak i ekologicznej produkcji 
podstawowej oraz rozważenia nowych 
celów i planów w odniesieniu do średnio- i 
długoterminowej transformacji zgodnie z 
unijnymi celami klimatycznymi 
środowiskowymi na lata 2030, 2040 i 2050 
w celu ułatwienia transformacji sektorów 
przemysłu przy jednoczesnym 
uwzględnieniu specyfiki regionalnej;

Or. en

Poprawka 476
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. apeluje do Komisji o zapewnienie, 
aby sektory cechujące się wysokim 
poziomem ucieczki emisji nie korzystały z 
dotacji unijnych oraz aby lepiej 
wykorzystywano EBI, będący „bankiem 
klimatycznym” Unii, do zwiększenia 
finansowania na rzecz sektora 
publicznego i prywatnego zgodnie z 
unijną systematyką dotyczącą 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en
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Poprawka 477
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. wzywa Komisję do zbadania 
szeregu mechanizmów mających chronić 
producentów i miejsca pracy w UE przed 
nieuczciwą międzynarodową konkurencją 
oraz zachęcić partnerów handlowych do 
przyjęcia ambitnego prawodawstwa 
dotyczącego klimatu i ochrony 
środowiska; z zadowoleniem przyjmuje w 
tym względzie zamiar Komisji dotyczący 
wprowadzenia zgodnego z zasadami WTO 
podatku korygującego od emisji 
dwutlenku węgla pobieranego na 
granicach i w związku z tym wzywa 
Komisję, by oceniła, w jaki sposób można 
opracować podatek od emisji nakładany 
na produkty końcowe, spieniężając 
podatek VAT od emisji CO2 w procesie ich 
wytwarzania;

Or. en

Poprawka 478
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. podkreśla, że dekarbonizacja 
procesów produkcji przemysłowej musi 
mieć realistyczne uzasadnienie biznesowe 
dla przemysłu, zauważa z obawą, że wiele 
już dostępnych czystych technologii i 
elementów infrastruktury wsparcia, w tym 
energetycznej, nadal nie stanowi 
konkurencji dla bardziej emisyjnych 
technologii i energii; zachęca Komisję do 
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oceny i rozważenia nowych sposobów 
rozwiązania tego problemu, takich jak 
niskoemisyjne kontrakty różnicowe, ceny 
energii dla przemysłu i kwoty dotyczące 
zawartości czystych i pochodzących z 
recyklingu surowców w produktach 
końcowych;

Or. en

Poprawka 479
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. apeluje do Rady o zwiększenie 
wydatków związanych z klimatem z 
budżetu UE do co najmniej 50% i 
wprowadzenie do rozporządzenia w 
sprawie WRF prawnie wiążących 
zabezpieczeń zgodnie z zasadą „nie 
szkodzić”, aby zaprzestać finansowania 
zanieczyszczających sektorów i wywiązać 
się z zobowiązania prawnego UE 
wynikającego z porozumienia paryskiego 
dotyczącego dostosowania przepływów 
finansowych do jego celów i wycofania 
dotacji na paliwa kopalne;

Or. en

Poprawka 480
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Dan Nica

Projekt rezolucji
Ustęp 15 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15d. podkreśla szczególne znaczenie 
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przejścia na neutralność klimatyczną w 
energochłonnych sektorach przemysłu; 
apeluje do Komisji o opracowanie 
strategii na rzecz ich dekarbonizacji, a 
także ukierunkowanych środków wsparcia 
w celu zapobiegania utracie miejsc pracy, 
ucieczce emisji i likwidacji zakładów 
przemysłowych; w tym względzie z 
zadowoleniem przyjmuje ogłoszone 
strategie na rzecz czystej stali i 
zrównoważonych chemikaliów;

Or. en

Poprawka 481
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15d. domaga się lepszego wykorzystania 
EBI, będącego „bankiem klimatycznym” 
Unii, do zwiększenia zrównoważonego 
finansowania poprzez stosowanie unijnej 
systematyki dotyczącej zrównoważonego 
rozwoju wobec wszystkich sektorów 
publicznych i prywatnych; ponadto 
apeluje do Komisji o sprawne 
przedstawienie „systematyki dotyczącej 
praktyk nieekologicznych” – klasyfikacji 
inwestycji sprzecznych z celami 
środowiskowymi, zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie systematyki;

Or. en

Poprawka 482
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Projekt rezolucji
Ustęp 15 e (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15e. podkreśla znaczenie pomocy 
państwa na rzecz wsparcia przemysłu w 
trakcie dekarbonizacji i cyfryzacji; w tym 
zakresie z zadowoleniem przyjmuje 
rewizję wytycznych w sprawie pomocy 
państwa zapowiadaną na 2021 r.; jest 
zdania, że do celów rewizji Komisja 
powinna mieć na uwadze zakłócenia na 
szczeblu globalnym oraz że UE musi 
pozostać konkurencyjna wobec państw, 
które zapewniają swoją konkurencyjność 
za pośrednictwem wysokich kwot 
finansowania przez państwo; zachęca 
Komisję do wyjaśnienia w ramach rewizji 
warunków dotyczących ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania 
(IPCEI), w tym dotyczących przemysłu i 
projektów w zakresie transformacji 
energetycznej w nowych i istniejących 
zakładach;

Or. en

Poprawka 483
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15e. uważa, że wszystkie istniejące 
środki dotyczące ucieczki emisji należy 
zastąpić strategiami politycznymi i 
instrumentami, które pozwalają dokonać 
internalizacji wszystkich kosztów 
związanych z emisjami gazów 
cieplarnianych; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
Komisji do utworzenia zgodnego z 
zasadami WTO pobieranego na granicach 
podatku korygującego od emisji 
dwutlenku węgla w ramach szerszej 
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strategii na rzecz konkurencyjnej 
bezemisyjnej unijnej gospodarki, która 
podtrzymuje unijny cel klimatyczny, przy 
jednoczesnym zabezpieczeniu równych 
warunków działania w handlu 
międzynarodowym; podkreśla, że 
powinien on stanowić alternatywę dla 
istniejących środków w ramach systemu 
handlu emisjami, a nie uzupełniać te 
środki.

Or. en

Poprawka 484
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 15 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15f. apeluje o stworzenie specjalnego 
źródła finansowania na potrzeby 
renowacji energetycznych budynków w 
celu wsparcia planowanej fali renowacji 
za pośrednictwem niezbędnych środków 
finansowych w ramach planu odbudowy; 
podkreśla, że w nadchodzącym wniosku w 
sprawie fali renowacji i zobowiązania 
państw członkowskich do opracowania 
długoterminowych strategii w celu 
osiągnięcia wysoce energooszczędnych 
bezemisyjnych budynków, priorytet 
powinna stanowić zasada „efektywność 
energetyczna przede wszystkim” i w 
związku z tym powinna ona przyspieszać 
gruntowne renowacje i zastępowanie 
opartych na paliwach kopalnych i 
nieefektywnych systemów ciepłowniczych 
i chłodniczych; podkreśla, że 
zintegrowane programy gruntownych 
renowacji obejmujące całe społeczności 
lub dzielnice można wprowadzić przy 
niższym koszcie i szybciej, jeżeli zostaną 
zorganizowane w ramach modelu, w 
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szczególności dzięki ekonomii skali, 
technologiom przestrzennym i 
prefabrykowanym materiałom; zwraca 
uwagę na fakt, że MŚP przyczyniają się do 
wytworzenia 70% wartości dodanej w 
sektorze budowlanym i zatrudniają ponad 
90% pracowników;

Or. en

Poprawka 485
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 15 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15f. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
w największym możliwym stopniu w 
dwojakiej transformacji pracowników 
europejskiego przemysłu; podkreśla 
ponadto potrzebę nowych umiejętności w 
celu zapewnienia wyższego stopnia 
dekarbonizacji i cyfryzacji; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
aktualizację Nowego europejskiego 
programu na rzecz umiejętności; zachęca 
Komisję do nawiązania dialogu z 
obywatelami i związkami zawodowymi 
dotyczącego ich procesów politycznych 
związanych z transformacją przemysłu; 
uważa, że Europejski Pakt na rzecz 
Klimatu stanowi ważny krok w tym 
kierunku i jest zdania, że można utworzyć 
taki pakt również w odniesieniu do 
przyszłości europejskiego przemysłu;

Or. en

Poprawka 486
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE
Marc Botenga
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Projekt rezolucji
Ustęp 15 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15g. podkreśla potrzebę utworzenia 
specjalnego funduszu na rzecz renowacji 
budynków na poziomie UE, wspieranego 
przez zasoby budżetowe i ludzkie w celu 
udzielania pomocy technicznej w zakresie 
współpracy z partnerami krajowymi i ich 
wspierania; podkreśla ponadto potrzebę 
zwiększenia zakresu i tempa 
przeprowadzenia renowacji w Europie, 
przy zapewnieniu jednocześnie ochrony i 
tworzenia miejsc pracy w przemyśle 
budowlanym i przyspieszeniu 
rozpowszechniania innowacji w łańcuchu 
wartości renowacji budynków;

Or. en

Poprawka 487
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 15 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15h. przypomina, że sektory energii 
odnawialnej powinny odegrać główną rolę 
na etapie odbudowy poprzez tworzenie 
nowych, lokalnych i zielonych miejsc 
pracy w sektorze niższego szczebla 
(opracowanie projektu, instalacja itp.) i 
usprawnienie produkcji wyposażenia, w 
szczególności elektrowni wiatrowych i 
słonecznych;apeluje do Komisji o 
przedstawienie ogólnoeuropejskiego 
programu dotyczącego 75 milionów 
dachowych paneli słonecznych w 2030 r. 
w ramach przyszłej fali renowacji, w tym 
obowiązkowych instalacji 
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fotowoltaicznych w budynkach 
publicznych; podkreśla, że w ramach 
przyszłych programów na rzecz naprawy 
należy udzielać dotacji, pożyczek, bodźców 
podatkowych na rzecz MŚP, budynków 
handlowych i przemysłowych w celu 
inwestowania w pozyskiwanie i 
magazynowanie energii słonecznej, 
znoszenia krajowych barier dla 
dachowych paneli słonecznych, a także 
zawierania umów zakupu odnawialnej 
energii elektrycznej.

Or. en

Poprawka 488
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 15 i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15i. zwraca uwagę na fakt, że 
efektywność energetyczna, oszczędności 
energii i technologie energii odnawialnej 
są niezbędne do udanego przejścia na 
gospodarkę neutralną dla klimatu; 
podkreśla, że wprowadzenie na szeroką 
skalę konkurencyjnych kosztowo 
zdolności wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych jest konieczne we 
wszystkich sektorach gospodarki; uznaje, 
że UE posiada łącznie 40 % patentów w 
dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych, 
natomiast powinna pozostać liderem w 
obszarze przełomowych technologii 
energii odnawialnej; podkreśla zatem 
potrzebę opracowania solidnej polityki 
przemysłowej dotyczącej odnawialnych 
źródeł energii – obejmującej zarówno 
politykę po stronie popytu, jak i podaży i 
umożliwiającej „integrację sektora 
odnawialnych źródeł energii” –, która ma 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
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Europie długoterminowego 
bezpieczeństwa dostaw energii, 
przywództwa technologicznego i 
strategicznej autonomii; wzywa do 
uznania technologii energii odnawialnej 
za kluczowy strategiczny łańcuch 
wartości, odpowiednio kluczowy 
ekosystem przemysłowy, oraz do 
zakwalifikowania ich do finansowania z 
Instrumentu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych, a także do odpowiedniej 
reprezentacji na nadchodzącym forum 
przemysłowym;

Or. en

Poprawka 489
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15j. zwraca uwagę na fakt, że 
ogrzewanie i chłodzenie przemysłowe 
pozostaje jednym z najistotniejszych 
sposobów wykorzystania energii w 
sektorze przemysłu; podkreśla, że w celu 
przyspieszenia działań na rzecz 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w przemyśle należy w pełni wykorzystać 
potencjał w zakresie efektywności 
energetycznej w ciepłownictwie i 
chłodnictwie przemysłowym, zwiększając 
wykorzystanie elektryfikacji opartej na 
odnawialnych źródeł energii, pomp 
cieplnych, lepiej wykorzystując klastry i 
symbiozy w przemyśle, które oferują 
znaczne możliwości ograniczenia emisji w 
wielu sektorach, w tym w sektorze 
włókienniczym, chemicznym, spożywczym 
i maszynowym; domaga się 
priorytetowego traktowania innowacji w 
procesach zachodzących w niskiej 
temperaturze w funduszach pilotażowych i 
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badawczo-rozwojowych;

Or. en

Poprawka 490
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 k (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15k. wzywa Komisję do opracowania 
europejskiej strategii eksportu dotyczącej 
technologii odnawialnych oraz 
zasobooszczędnych i energooszczędnych;

Or. en

Poprawka 491
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 l (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15l. podkreśla potrzebę tworzenia 
obecnie podstaw europejskiego przemysłu 
mobilności bezemisyjnej, który jest w 
stanie sprostać rosnącemu popytowi na 
rozwiązania alternatywne wobec silników 
spalinowych i infrastrukturę ładowania 
zarówno samochodów osobowych, 
dostawczych, autobusów, jak i 
samochodów ciężarowych, ale też 
zwiększyć podaż dla sektora kolejowego i 
bezemisyjnego transportu publicznego; 
podkreśla, że będą temu towarzyszyć 
programy przekwalifikowania 
zapewniające nowe możliwości rozwoju 
kariery pracownikom opuszczającym 
sektor transportu oparty na paliwach 
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kopalnych;

Or. en

Poprawka 492
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 15 m (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15m. nalega, aby elektryfikacja oparta 
na odnawialnych źródłach energii jako 
opłacalny i technicznie wykonalny środek 
przejścia na energię odnawialną i 
stopniowego wycofania paliw kopalnych 
uzupełniała zasadę „efektywność 
energetyczna przede wszystkim” 
stanowiącą główną siłę napędową 
transformacji przemysłowej; uznaje, że 
tam, gdzie jest to niewykonalne, np. w 
przypadku dekarbonizacji niektórych 
kluczowych sektorów energochłonnych, 
takich jak przemysł stalowy, cementowy 
czy chemiczny, pewną rolę może odegrać 
ekologiczny wodór, pomagając im w 
ograniczeniu emisji procesowych, pod 
warunkiem że będzie w pełni oparty na 
odnawialnych źródłach energii; przyznaje, 
że obecnie produkcja wodoru jest 
kosztowna, a zasoby są ograniczone; 
wyraża duże zaniepokojenie faktem, że 
obecnie 95 % produkcji wodoru opiera się 
na paliwach kopalnych; podkreśla w 
związku z tym, że europejska polityka 
przemysłowa musi wspierać 
maksymalizację wytwarzania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
więcej badań i projektów pilotażowych 
dotyczących nowej generacji zasobów 
wodoru opartych w 100 % na 
odnawialnych źródłach energii (np. 
pieców elektrycznych), a także 
elektrolizerów, będących kluczową 
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technologią, w której UE mogłaby 
wykazać się wiodącą pozycją 
technologiczną; podkreśla, że ze względu 
na ogromne ilości energii potrzebnej do 
jego produkcji stosowanie wodoru 
powinno być ukierunkowane na sektory, 
w których bezpośrednia elektryfikacja nie 
jest możliwa z powodów technologicznych 
lub gospodarczych;

Or. en

Poprawka 493
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 15 n (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15n. zauważa, że ze względu na 
niedobór zasobów, brak zdolności 
magazynowania, nierozwiązane problemy, 
takie jak wysokie koszty wytwarzania, 
koszty energetyczne i zagrożenia dla 
środowiska, wychwytywanie i składowanie 
dwutlenku węgla (CCS) nie jest 
rozwiązaniem, jeśli UE chce szybko 
rozwinąć energooszczędną gospodarkę 
opartą na odnawialnych źródłach energii 
zgodnie z celami klimatycznymi UE;

Or. en

Poprawka 494
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 o (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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15o. wzywa Komisję do poświęcenia 
wystarczającej uwagi podczas naprawy 
sektorowi kultury i sektorowi 
kreatywnemu; przypomina, że choć należą 
one do sektorów, które najdotkliwiej 
odczuły kryzys, to stanowią one zwykle 
strategiczny europejski atut i istotnie 
przyczyniają się do wzrostu gospodarczego 
i zapewniania miejsc pracy, odpowiadając 
za 5,3 % PKB UE i zatrudniając – 
bezpośrednio lub pośrednio – ponad 12 
mln Europejczyków;

Or. en

Poprawka 495
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 p (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15p. wzywa Komisję, aby 
przedstawiając zrównoważoną strategię 
dotyczącą sektora chemicznego, oceniła 
ścieżki redukcji emisji gazów 
cieplarnianych dla sektora chemicznego;

Or. en

Poprawka 496
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 q (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15q. popiera plany Komisji dotyczące 
wniosków ustawodawczych, których celem 
jest stworzenie bezpiecznego, zgodnego z 
zasadami obiegu zamkniętego i 
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zrównoważonego łańcucha wartości 
baterii i oczekuje, że we wniosku tym 
uwzględni się środki dotyczące 
ekoprojektu, cele w zakresie ponownego 
użycia i recyklingu oraz zrównoważone 
pozyskiwanie, które jest jednocześnie 
społecznie i środowiskowo 
odpowiedzialne; podkreśla potrzebę 
utworzenia w Europie silnego i 
zrównoważonego klastra baterii i 
magazynowania;

Or. en

Poprawka 497
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację, oraz uważa, 
że dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, będzie ważnym 
narzędziem ułatwiającym taką 
transformację i osiągnięcie ambitnych 
celów w zakresie klimatu przy 
jednoczesnym uwzględnieniu skutków 
społecznych; podkreśla, że solidne 
finansowanie tego instrumentu, 
uwzględniające dodatkowe środki 
budżetowe, byłoby kluczowym elementem 
udanej realizacji Europejskiego Zielonego 
Ładu;

skreśla się

Or. en

Poprawka 498
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację, oraz uważa, 
że dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, będzie ważnym narzędziem 
ułatwiającym taką transformację i 
osiągnięcie ambitnych celów w zakresie 
klimatu przy jednoczesnym uwzględnieniu 
skutków społecznych; podkreśla, że 
solidne finansowanie tego instrumentu, 
uwzględniające dodatkowe środki 
budżetowe, byłoby kluczowym elementem 
udanej realizacji Europejskiego Zielonego 
Ładu;

16. podkreśla, że należy poprzeć jasną, 
sprzyjającą włączeniu i sprawiedliwą 
transformację oraz uporać się z problemem 
nierówności społecznych i gospodarczych 
nie tylko poprzez zmianę kwalifikacji i 
tworzenie miejsc pracy w nowych 
sektorach gospodarki, ale również poprzez 
inne działania; uważa, że dobrze 
zaprojektowany mechanizm sprawiedliwej 
transformacji (MST), w tym Fundusz na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji, jest 
ważnym narzędziem ułatwiającym 
przejście, stwarzającym szanse dla 
regionów objętych transformacją oraz 
umożliwiającym osiągnięcie ambitnych 
celów w zakresie klimatu; nalega, by MST 
nie obejmował żadnych inwestycji w 
paliwa kopalne oraz by fundusze 
przekazywano dopiero po przyjęciu przez 
organy ustawodawcze poszczególnych 
państw członkowskich skutecznych i 
wiążących planów wycofywania paliw 
kopalnych, które są spójne z celem 
ograniczenia globalnego wzrostu 
temperatury do 1,5°C w stosunku do 
poziomów sprzed epoki przemysłowej; 
podkreśla, że aby zapewnić większą 
inkluzywność transformacji, należy 
uwzględnić udział wszystkich lokalnych 
zainteresowanych stron, w tym 
społeczeństwa obywatelskiego i 
przedstawicieli społeczności, we 
wdrażaniu planów sprawiedliwej 
transformacji;

Or. en

Poprawka 499
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Carlos Zorrinho

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację, oraz uważa, 
że dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, będzie ważnym narzędziem 
ułatwiającym taką transformację i 
osiągnięcie ambitnych celów w zakresie 
klimatu przy jednoczesnym uwzględnieniu 
skutków społecznych; podkreśla, że 
solidne finansowanie tego instrumentu, 
uwzględniające dodatkowe środki 
budżetowe, byłoby kluczowym elementem 
udanej realizacji Europejskiego Zielonego 
Ładu;

16. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację, aby nikogo 
nie pozostawiać w tyle, oraz uważa, że 
dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, będzie ważnym narzędziem 
ułatwiającym taką transformację i 
osiągnięcie ambitnych celów, a także że 
aby zapewnić większą inkluzywność 
transformacji, należy uwzględnić udział 
wszystkich lokalnych zainteresowanych 
stron, w tym społeczeństwa 
obywatelskiego i przedstawicieli 
społeczności, w procesie opracowywania 
planów sprawiedliwej transformacji, a 
MTS nie powinien obejmować żadnych 
inwestycji w paliwa kopalne (w tym w gaz 
ziemny i wszystkie gazy kopalne), przy 
jednoczesnym uwzględnieniu skutków 
społecznych; podkreśla, że solidne 
finansowanie tego instrumentu, 
uwzględniające dodatkowe środki 
budżetowe, byłoby kluczowym elementem 
udanej realizacji Europejskiego Zielonego 
Ładu;

Or. en

Poprawka 500
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 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację, oraz uważa, 
że dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 

16. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację energetyczną, 
oraz uważa, że dobrze zaprojektowany 
mechanizm sprawiedliwej transformacji, a 



PE653.877v02-00 124/189 AM\1208890PL.docx

PL

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, będzie ważnym narzędziem 
ułatwiającym taką transformację i 
osiągnięcie ambitnych celów w zakresie 
klimatu przy jednoczesnym uwzględnieniu 
skutków społecznych; podkreśla, że 
solidne finansowanie tego instrumentu, 
uwzględniające dodatkowe środki 
budżetowe, byłoby kluczowym elementem 
udanej realizacji Europejskiego Zielonego 
Ładu;

w szczególności Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, wraz z 
pozostałymi mechanizmami wsparcia, 
takimi jak fundusz modernizacyjny i 
„pula solidarnościowa” utworzona na 
mocy dyrektywy EU ETS, które należy 
zwiększyć proporcjonalnie do wymagań 
nowego celu redukcji emisji na 2030 r., 
będzie ważnym narzędziem ułatwiającym 
taką transformację i osiągnięcie ambitnych 
celów w zakresie klimatu przy 
jednoczesnym uwzględnieniu skutków 
gospodarczych, społecznych i dotyczących 
bezpieczeństwa energetycznego; podkreśla, 
że solidne finansowanie tego instrumentu, 
uwzględniające dodatkowe środki 
budżetowe oraz dostosowane do potrzeb 
rozwiązania odzwierciedlające różnice 
między państwami i regionami, które 
wdrażałyby państwa członkowskie, byłyby 
kluczowym elementem realizacji polityki 
klimatycznej i energetycznej UE;

Or. en

Poprawka 501
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację, oraz uważa, 
że dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, będzie ważnym narzędziem 
ułatwiającym taką transformację i 
osiągnięcie ambitnych celów w zakresie 
klimatu przy jednoczesnym uwzględnieniu 
skutków społecznych; podkreśla, że 
solidne finansowanie tego instrumentu, 
uwzględniające dodatkowe środki 
budżetowe, byłoby kluczowym elementem 
udanej realizacji Europejskiego Zielonego 

16. podkreśla, że należy poprzeć jasną, 
sprzyjającą włączeniu i akceptowalną 
społecznie sprawiedliwą transformację, w 
ramach której nikt nie zostałby 
pozostawiony w tyle, oraz uważa, że 
dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, będzie ważnym narzędziem 
ułatwiającym taką transformację i 
osiągnięcie ambitnych celów w zakresie 
klimatu przy jednoczesnym uwzględnieniu 
skutków społecznych; podkreśla w tym 
kontekście, że należy zapewnić sprzyjający 
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Ładu; włączeniu proces uczestnictwa różnych 
lokalnych zainteresowanych stron w 
opracowywaniu planów sprawiedliwej 
transformacji; podkreśla ponadto, że 
solidne finansowanie tego instrumentu, 
uwzględniające dodatkowe środki 
budżetowe i wykluczenie wszelkich 
inwestycji w paliwa kopalne (w tym w gaz 
ziemny i wszystkie gazy kopalne), byłoby 
kluczowym elementem udanej realizacji 
Europejskiego Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 502
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlo 
Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację, oraz uważa, 
że dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, będzie ważnym narzędziem 
ułatwiającym taką transformację i 
osiągnięcie ambitnych celów w zakresie 
klimatu przy jednoczesnym uwzględnieniu 
skutków społecznych; podkreśla, że 
solidne finansowanie tego instrumentu, 
uwzględniające dodatkowe środki 
budżetowe, byłoby kluczowym elementem 
udanej realizacji Europejskiego Zielonego 
Ładu;

16. (poprawka nie dotyczy wersji 
polskiej) podkreśla, że solidne 
finansowanie tego instrumentu, 
uwzględniające znaczne dodatkowe środki 
budżetowe, byłoby kluczowym elementem 
udanej realizacji Europejskiego Zielonego 
Ładu; zauważa jednak, że sam mechanizm 
sprawiedliwej transformacji nie zapewni 
wystarczających środków na 
sfinansowanie udanej transformacji, w 
ramach której nikt nie zostanie 
pozostawiony w tyle; w związku z 
powyższym zdecydowanie zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia dodatkowych środków 
finansowania;

Or. en

Poprawka 503
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
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Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację, oraz uważa, 
że dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, będzie ważnym narzędziem 
ułatwiającym taką transformację i 
osiągnięcie ambitnych celów w zakresie 
klimatu przy jednoczesnym uwzględnieniu 
skutków społecznych; podkreśla, że 
solidne finansowanie tego instrumentu, 
uwzględniające dodatkowe środki 
budżetowe, byłoby kluczowym elementem 
udanej realizacji Europejskiego Zielonego 
Ładu;

16. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację, oraz uważa, 
że dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, będzie ważnym narzędziem 
ułatwiającym taką transformację i 
osiągnięcie neutralności klimatycznej przy 
jednoczesnym uwzględnieniu skutków 
społecznych; podkreśla, że solidne 
finansowanie tego instrumentu, 
uwzględniające dodatkowe środki 
budżetowe oraz sprawiedliwy i równy 
podział wsparcia finansowego między 
regionami, których transformacja dotyczy 
w największym zakresie, byłoby 
kluczowym elementem udanej realizacji 
Europejskiego Zielonego Ładu; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
rewaluację Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji w ramach 
instrumentu „Next Generation EU”;

Or. en

Poprawka 504
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację, oraz uważa, 
że dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, będzie ważnym narzędziem 
ułatwiającym taką transformację i 

16. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację, oraz uważa, 
że dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, będzie ważnym narzędziem 
ułatwiającym taką transformację i 
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osiągnięcie ambitnych celów w zakresie 
klimatu przy jednoczesnym uwzględnieniu 
skutków społecznych; podkreśla, że 
solidne finansowanie tego instrumentu, 
uwzględniające dodatkowe środki 
budżetowe, byłoby kluczowym elementem 
udanej realizacji Europejskiego Zielonego 
Ładu;

osiągnięcie ambitnych celów w zakresie 
klimatu przy jednoczesnym uwzględnieniu 
skutków społecznych; podkreśla, że 
solidne finansowanie tego instrumentu, 
uwzględniające dodatkowe środki 
budżetowe, byłoby kluczowym elementem 
udanej realizacji Europejskiego Zielonego 
Ładu; podkreśla rolę dialogu społecznego 
i znaczenie czynnego udziału wszystkich 
partnerów społecznych w ocenie wpływu 
transformacji na społeczeństwo;

Or. en

Poprawka 505
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Tsvetelina 
Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację, oraz uważa, 
że dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, będzie ważnym narzędziem 
ułatwiającym taką transformację i 
osiągnięcie ambitnych celów w zakresie 
klimatu przy jednoczesnym uwzględnieniu 
skutków społecznych; podkreśla, że 
solidne finansowanie tego instrumentu, 
uwzględniające dodatkowe środki 
budżetowe, byłoby kluczowym elementem 
udanej realizacji Europejskiego Zielonego 
Ładu;

16. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację, oraz uważa, 
że dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, będzie ważnym narzędziem 
ułatwiającym taką transformację i 
osiągnięcie ambitnych celów w zakresie 
klimatu przy jednoczesnym uwzględnieniu 
skutków społecznych; podkreśla, że 
inwestycje w czystą technologię odgrywają 
w tym kontekście kluczową rolę, 
wspierając długoterminowy rozwój 
regionalnych gospodarek; podkreśla, że 
solidne finansowanie tego instrumentu, 
uwzględniające dodatkowe środki 
budżetowe, byłoby kluczowym elementem 
udanej realizacji Europejskiego Zielonego 
Ładu;

Or. en
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Poprawka 506
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację, oraz uważa, 
że dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, będzie ważnym 
narzędziem ułatwiającym taką 
transformację i osiągnięcie ambitnych 
celów w zakresie klimatu przy 
jednoczesnym uwzględnieniu skutków 
społecznych; podkreśla, że solidne 
finansowanie tego instrumentu, 
uwzględniające dodatkowe środki 
budżetowe, byłoby kluczowym elementem 
udanej realizacji Europejskiego Zielonego 
Ładu;

16. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację, oraz uważa, 
że dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 
fundusz transformacji, jest ważnym 
narzędziem ułatwiającym taką 
transformację i osiągnięcie ambitnych 
celów w zakresie klimatu przy 
jednoczesnym uwzględnieniu skutków 
społecznych; podkreśla, że solidne 
finansowanie tego instrumentu, 
uwzględniające dodatkowe środki 
budżetowe, byłoby kluczowym elementem 
udanej realizacji Europejskiego Zielonego 
Ładu; z zadowoleniem przyjmuje w 
związku z tym rewaloryzację Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji w 
ramach Next Generation EU;

Or. fr

Poprawka 507
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację, oraz uważa, 
że dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, będzie ważnym narzędziem 
ułatwiającym taką transformację i 
osiągnięcie ambitnych celów w zakresie 
klimatu przy jednoczesnym uwzględnieniu 

16. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację, oraz uważa, 
że dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, będzie ważnym narzędziem 
ułatwiającym taką transformację i 
osiągnięcie ambitnych celów w zakresie 
klimatu przy jednoczesnym uwzględnieniu 
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skutków społecznych; podkreśla, że 
solidne finansowanie tego instrumentu, 
uwzględniające dodatkowe środki 
budżetowe, byłoby kluczowym elementem 
udanej realizacji Europejskiego Zielonego 
Ładu;

skutków społecznych; podkreśla, że 
solidne finansowanie tego instrumentu, 
uwzględniające dodatkowe środki 
budżetowe, takie jak finansowa lub 
ujednolicona minimalna efektywna 
stawka opodatkowania na poziomie 25 %, 
byłoby kluczowym elementem udanej 
realizacji Europejskiego Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 508
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację, oraz uważa, 
że dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, będzie ważnym narzędziem 
ułatwiającym taką transformację i 
osiągnięcie ambitnych celów w zakresie 
klimatu przy jednoczesnym uwzględnieniu 
skutków społecznych; podkreśla, że 
solidne finansowanie tego instrumentu, 
uwzględniające dodatkowe środki 
budżetowe, byłoby kluczowym elementem 
udanej realizacji Europejskiego Zielonego 
Ładu;

16. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację, oraz uważa, 
że dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, będzie ważnym 
narzędziem, które umożliwi uniknięcie 
utraty miejsc pracy i zachowanie 
terytorialnej konkurencyjności 
gospodarczej; podkreśla, że solidne 
finansowanie tego instrumentu byłoby 
kluczowym elementem jego udanego 
wdrożenia;

Or. en

Poprawka 509
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, Seán Kelly



PE653.877v02-00 130/189 AM\1208890PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację, oraz uważa, 
że dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, będzie ważnym narzędziem 
ułatwiającym taką transformację i 
osiągnięcie ambitnych celów w zakresie 
klimatu przy jednoczesnym uwzględnieniu 
skutków społecznych; podkreśla, że 
solidne finansowanie tego instrumentu, 
uwzględniające dodatkowe środki 
budżetowe, byłoby kluczowym elementem 
udanej realizacji Europejskiego Zielonego 
Ładu;

16. podkreśla, że należy poprzeć 
sprawiedliwą transformację, oraz uważa, 
że dobrze zaprojektowany mechanizm 
sprawiedliwej transformacji, obejmujący 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, będzie ważnym narzędziem 
ułatwiającym taką transformację i 
osiągnięcie neutralności klimatycznej przy 
jednoczesnym uwzględnieniu skutków 
społecznych; z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane solidne finansowanie tego 
instrumentu w kwocie 40 mld EUR, które 
byłoby kluczowym elementem udanej 
realizacji Europejskiego Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 510
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. przypomina, że w konkluzjach 
Rady Europejskiej dotyczących 
komunikatu Komisji w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu i w tym 
komunikacie określono, że sektory o dużej 
emisyjności i energochłonne gałęzie 
przemysłu są niezbędne dla zaopatrzenia 
kluczowych łańcuchów wartości oraz że w 
związku z tym należy wdrożyć ramy 
wspomagające, które umożliwią 
transformację w tych sektorach, dzięki 
czemu będzie można osiągnąć neutralność 
pod względem emisji CO2 nie tyle w 
drodze restrukturyzacji, co poprzez 
zintegrowaną ewolucję. W konkluzjach 
Rady Europejskiej i komunikacie w 
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sprawie Zielonego Ładu określono 
również szereg środków, które szczególnie 
przyczyniłyby się do realizacji tego celu, 
gdyby zostały zaprojektowane specjalnie 
dla sektorów energochłonnych i wdrażane 
łącznie. Te dedykowane środki powinny 
zostać połączone w „pakiet na rzecz 
transformacji sektorów 
energochłonnych”, który należy 
uwzględnić we wszystkich inicjatywach 
wdrażających i przepisach dotyczących 
Zielonego Ładu i planu odbudowy.

Or. en

Poprawka 511
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, Maria Spyraki, 
Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję do opracowania 
„kalkulatora klimatycznego UE” 
uwzględniającego materiały, produkty i 
usługi związane z przemysłem UE; 
podkreśla, że kalkulator powinien 
zapewnić równe warunki działania w 
odniesieniu do danych, które zapewniają 
wyraźny i wiarygodny obraz śladu gazów 
cieplarnianych związanego z działalnością 
przemysłową; podkreśla, że takie 
„holistyczne podejście” umożliwiłoby 
wypracowanie pozytywnych zachowań 
przez obywateli, sektory przemysłu i MŚP 
w UE; podkreśla, że koncepcja ta musi 
opierać się na zasadach gospodarki o 
obiegu zamkniętym i opartej na cyklu 
życia, aby stymulować popyt na przyjazne 
dla klimatu towary wyprodukowane w 
Europie, wzmacniając konkurencyjność 
sektora budowlanego UE; sugeruje, by 
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Komisja podczas szacowania emisji gazów 
cieplarnianych stosowała znane już 
metody naukowe, np. czerpiąc inspirację z 
wprowadzonego przez nią „śladu 
środowiskowego produktu”;

Or. en

Poprawka 512
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla znaczenie regionalnego 
wymiaru polityki przemysłowej z uwagi na 
uporczywe różnice gospodarcze między 
regionami, które mogą się nawet pogłębić 
wskutek kryzysu związanego z COVID-19; 
aby uporać się z problemem podupadania 
regionów, w ramach regionalnych planów 
rozwoju należy opracować strategie 
zrównoważonej transformacji oraz 
połączyć programy rewitalizacji 
gospodarczej z programami na rzecz 
aktywizacji rynku pracy; wzywa Komisję 
do ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi w celu opracowywania 
średnio- i długoterminowych prognoz 
dotyczących umiejętności poszukiwanych 
na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 513
Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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16a. podkreśla konieczność zwiększenia 
wydatków na badania, rozwój i innowacje, 
które stanowią niezbędny element udanej 
realizacji dwojakiej transformacji, 
poprawienia niezależności strategicznej i 
zwiększenia długoterminowej 
konkurencyjności; wzywa państwa 
członkowskie do podtrzymania swojego 
zobowiązania do inwestowania 3 % PKB 
w badania naukowe i innowacje; 
podkreśla rolę kluczowych technologii 
prorozwojowych w budowaniu 
krytycznych zdolności technologicznych w 
całej UE;

Or. en

Poprawka 514
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję do dalszego 
wspierania produkcji niskoemisyjnej w 
Europie w energochłonnych sektorach 
przemysłu (np. produkcji chemikaliów, 
stali, cementu, metali nieżelaznych) przy 
jednoczesnym dążeniu do wdrażania 
drugiego planu działania UE dotyczącego 
gospodarki o obiegu zamkniętym, aby 
przyczynić się do przeniesienia przywozu z 
bardziej emisyjnych regionów i zachęcić 
światowych partnerów handlowych UE do 
przyjmowania ambitniejszych celów w 
zakresie klimatu;

Or. en

Poprawka 515
Carlo Calenda

Projekt rezolucji



PE653.877v02-00 134/189 AM\1208890PL.docx

PL

Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla znaczenie regionalnego 
wymiaru polityki przemysłowej. Różnice 
gospodarcze między regionami, które już 
teraz są uporczywe, mogą pogłębić się 
wskutek kryzysu związanego z COVID-19. 
W regionalnych planach rozwoju należy 
nakreślić strategie transformacji, łącząc 
programy rewitalizacji gospodarczej z 
programami na rzecz aktywizacji rynku 
pracy.

Or. en

Poprawka 516
Maria Spyraki, Tom Berendsen

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. uważa, że opracowanie 
odpowiedniej sieci transportu wodoru i 
CO2 odegra kluczową rolę w udanej 
dekarbonizacji sektorów 
energochłonnych; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia szczegółowej oceny 
zapotrzebowania energetycznego 
przemysłu w ramach przyszłych inicjatyw 
dotyczących integracji sektorów i 
przeglądu rozporządzenia TEN-E;

Or. en

Poprawka 517
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Projekt rezolucji
Ustęp 16 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16c. uważa, że UE powinna wspierać 
podejście do dekarbonizacji przemysłu, w 
tym do wykorzystania produktu i do jego 
okresu pozostającego do końca jego 
przydatności do użycia aż do etapu 
recykling, opierające się w pełni na 
gospodarce o obiegu zamkniętym i na 
cyklu życia; wzywa Komisję do przyjęcia 
takiego podejścia w kształtowaniu 
polityki;

Or. en

Poprawka 518
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii przez zapewnienie 
finansowania ryzyka na rzecz technologii 
znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu technologii i produktów 
dostępnych w skali komercyjnej;

17. podkreśla konieczność zwiększenia 
wydatków na badania, rozwój i innowacje, 
które stanowią element niezbędny do 
udanej realizacji dwojakich transformacji, 
poprawienia niezależności strategicznej i 
zwiększenia długoterminowej 
konkurencyjności; wzywa państwa 
członkowskie do podtrzymania swojego 
zobowiązania do zwiększenia wydatków 
na badania i rozwój do 3 % PKB; 
podkreśla rolę kluczowych technologii 
prorozwojowych w budowaniu 
krytycznych zdolności technologicznych w 
całej UE; przypomina Komisji, że wielu 
technologii, które są konieczne do 
osiągnięcia postępów w dekarbonizacji i 
cyfryzacji, jeszcze nie opracowano; 
apeluje do Komisji o dostosowanie 
programu „Horyzont Europa” i jej 
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strategii przemysłowej do rozwoju, 
zwiększenia skali i komercjalizacji 
przełomowych technologii w Unii przez 
zapewnienie finansowania ryzyka na rzecz 
technologii znajdujących się na wczesnym 
etapie rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania pierwszych technologii i 
produktów dostępnych w skali 
komercyjnej, w tym technologii i 
produktów sprzyjających transformacji 
energetycznej; uważa, że aby zapewnić 
odporność przemysłu unijnego i jego 
dostosowanie do wymogów przyszłości, w 
strategii dla przemysłu należy uwzględnić 
cały łańcuch dostaw, w szczególności w 
odniesieniu do krytycznych technologii i 
materiałów niezbędnych do 
przeprowadzenia transformacji 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 519
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii przez zapewnienie 
finansowania ryzyka na rzecz technologii 
znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu technologii i produktów 
dostępnych w skali komercyjnej;

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej dotyczącej zasad 
zasobooszczędności i efektywności 
energetycznej do zwiększenia skali i 
komercjalizacji zrównoważonych 
środowiskowo przełomowych technologii 
w Unii przez zapewnienie narzędzi 
finansowania ryzyka na rzecz technologii 
znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu, bezemisyjnych i odnawialnych 
technologii, procesów i produktów 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii, dostępnych w skali komercyjneji 
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opartych na gospodarce o obiegu 
zamkniętym; w tym kontekście podkreśla 
znaczenie sprawiedliwego podziału tych 
zasobów finansowych nie tylko między 
państwa, ale również między regiony, ze 
szczególnym uwzględnieniem regionów o 
niskim wskaźniku uprzemysłowienia i 
innowacyjności.

Or. en

Poprawka 520
Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii przez zapewnienie 
finansowania ryzyka na rzecz technologii 
znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu technologii i produktów 
dostępnych w skali komercyjnej;

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii przez zapewnienie 
finansowania ryzyka na rzecz technologii 
znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu technologii i produktów 
dostępnych w skali komercyjnej; 
przypomina Komisji, że wielu technologii, 
które są konieczne do osiągnięcia 
postępów w dekarbonizacji i cyfryzacji, 
jeszcze nie opracowano;apeluje do 
Komisji o dostosowanie programu 
„Horyzont Europa” i jej strategii 
przemysłowej do rozwoju, zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii.

Or. en

Poprawka 521
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii przez zapewnienie 
finansowania ryzyka na rzecz technologii 
znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu technologii i produktów 
dostępnych w skali komercyjnej;

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii w celu wypełnienia luki 
między innowacyjnością a 
wprowadzeniem na rynek przez 
zapewnienie finansowania ryzyka na rzecz 
technologii znajdujących się na wczesnym 
etapie rozwoju, projektów 
demonstracyjnych oraz rozwijanie 
łańcuchów wartości na wczesnych etapach 
w celu wspierania pierwszych neutralnych 
dla klimatu technologii i produktów 
dostępnych w skali komercyjnej; zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
ustanowienia punktów kompleksowej 
obsługi zapewniających sprawną wymianę 
informacji na temat możliwości 
finansowania przemysłowych projektów 
demonstracyjnych na rzecz przełomowych 
technologii;

Or. en

Poprawka 522
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii przez zapewnienie 
finansowania ryzyka na rzecz technologii 
znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii przez zapewnienie 
finansowania ryzyka na rzecz technologii 
znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
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wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu technologii i produktów 
dostępnych w skali komercyjnej;

wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu technologii i produktów 
dostępnych w skali komercyjnej; uważa, że 
strategia przemysłowa UE powinna 
zawierać ramy i cele umożliwiające dalsze 
dążenie do zielonej i cyfrowej gospodarki, 
na których przemysł może się opierać 
podczas planowania inwestycji;

Or. en

Poprawka 523
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut, 
Niels Fuglsang

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii przez zapewnienie 
finansowania ryzyka na rzecz technologii 
znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu technologii i produktów 
dostępnych w skali komercyjnej;

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii przez zapewnienie 
finansowania ryzyka na rzecz technologii 
znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu technologii i produktów 
dostępnych w skali komercyjnej; uważa, że 
powinno się także wykorzystać 
finansowanie ryzyka w celu wsparcia 
inwestycji UE w projekty dotyczące 
energii ze źródeł odnawialnych polegające 
na wprowadzeniu do państw trzecich 
sprzętu wyprodukowanego w UE;

Or. en

Poprawka 524
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
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii przez zapewnienie 
finansowania ryzyka na rzecz technologii 
znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu technologii i produktów 
dostępnych w skali komercyjnej;

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii przez zapewnienie 
finansowania ryzyka na rzecz technologii 
znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu technologii i produktów 
dostępnych w skali komercyjnej oraz o 
wsparcie rozwoju infrastruktury 
badawczej, w szczególności w tych 
państwach członkowskich, w których 
niezbędne są pewne usprawnienia w tym 
względzie;

Or. en

Poprawka 525
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii przez zapewnienie 
finansowania ryzyka na rzecz technologii 
znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu technologii i produktów 
dostępnych w skali komercyjnej;

17. apeluje do Komisji o 
skoncentrowanie jej strategii 
przemysłowej przede wszystkim na energii 
i efektywnym gospodarowaniu zasobami 
w celu promowania zwiększenia skali i 
komercjalizacji zrównoważonych 
środowiskowo przełomowych technologii 
w Unii przez zapewnienie finansowania 
ryzyka na rzecz technologii znajdujących 
się na wczesnym etapie rozwoju oraz o 
rozwijanie łańcuchów wartości na 
wczesnych etapach w celu wspierania 
pierwszych bezemisyjnych technologii dla 
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gospodarki o obiegu zamkniętym, 
produktów, procesów i usług dostępnych 
w skali komercyjnej;

Or. en

Poprawka 526
Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii przez zapewnienie 
finansowania ryzyka na rzecz technologii 
znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu technologii i produktów 
dostępnych w skali komercyjnej;

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii przez zapewnienie 
finansowania ryzyka na rzecz technologii 
znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu technologii i produktów 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii, dostępnych w skali komercyjnej, w 
szczególności poprzez nowy Instrument na 
rzecz Inwestycji Strategicznych;

Or. en

Poprawka 527
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii przez zapewnienie 
finansowania ryzyka na rzecz technologii 
znajdujących się na wczesnym etapie 

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii przez zapewnienie 
finansowania ryzyka na rzecz technologii 
znajdujących się na wczesnym etapie 
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rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu technologii i produktów 
dostępnych w skali komercyjnej;

rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu technologii, produktów i usług 
cyfrowych dostępnych w skali 
komercyjnej;

Or. en

Poprawka 528
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii przez zapewnienie 
finansowania ryzyka na rzecz technologii 
znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu technologii i produktów 
dostępnych w skali komercyjnej;

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali przełomowych technologii w Unii 
przez zapewnienie wysokiej jakości polityk 
w zakresie publicznych badań i rozwoju w 
celu wspierania medycznych, neutralnych 
dla klimatu technologii i produktów;

Or. en

Poprawka 529
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii przez zapewnienie 
finansowania ryzyka na rzecz technologii 

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii przez zapewnienie 
finansowania ryzyka na rzecz technologii 
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znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu technologii i produktów 
dostępnych w skali komercyjnej;

znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu technologii i produktów 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii, dostępnych w skali komercyjnej;

Or. en

Poprawka 530
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii przez zapewnienie 
finansowania ryzyka na rzecz technologii 
znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu technologii i produktów 
dostępnych w skali komercyjnej;

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii przez zapewnienie 
narzędzi finansowania na rzecz technologii 
znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju oraz o rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu technologii i produktów 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii, dostępnych w skali komercyjnej;

Or. en

Poprawka 531
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje do Komisji o dostosowanie 
jej strategii przemysłowej do zwiększenia 
skali i komercjalizacji przełomowych 
technologii w Unii przez zapewnienie 

17. (nie dotyczy polskiej wersji 
językowej)
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finansowania ryzyka na rzecz technologii 
znajdujących się na wczesnym etapie 
rozwoju oraz rozwijanie łańcuchów 
wartości na wczesnych etapach w celu 
wspierania pierwszych neutralnych dla 
klimatu technologii i produktów 
dostępnych w skali komercyjnej;

Or. fr

Poprawka 532
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla, że konkurencyjność 
przemysłu europejskiego może być 
wspierana jedynie przez skuteczną sieć 
infrastruktury; apeluje o opracowanie 
długoterminowej polityki inwestycyjnej na 
rzecz wyposażenia i modernizacji 
infrastruktury oraz na rzecz zmniejszania 
barier administracyjnych, które hamują 
postępy w odniesieniu do sieci 
transeuropejskich; apeluje o zwiększenie 
finansowania na rzecz instrumentu 
„Łącząc Europę” w celu pobudzenia 
inwestycji w infrastrukturę 
elektroenergetyczną, wzajemne 
połączenia, cyfryzację i inteligentne sieci 
energetyczne; podkreśla potrzebę 
przyspieszenia zielonych projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania oraz możliwie najszybszej 
zmiany rozporządzenia w sprawie 
transeuropejskich sieci energetycznych 
(TEN-E). W szczególności, w 
oczekiwanym zmienionym rozporządzeniu 
TEN-E Komisja powinna uznać 
inwestycje w renowacje budynków, w tym 
budynków publicznych, za projekty będące 
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przedmiotem wspólnego zainteresowania;

Or. en

Poprawka 533
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. apeluje do Komisji o zapewnienie 
zharmonizowanego ogólnounijnego 
podejścia, zgodnie z którym państwa 
członkowskie będą zachęcały do 
dokonywania inwestycji w bezemisyjne 
procesy produkcyjne i systemy oparte na 
konkretnych technologiach, dostępne dla 
podmiotów z różnych sektorów 
przemysłowych, a także wspierały takie 
inwestycje, tak aby były one przyznawane 
w sposób otwarty i przejrzysty w celu 
uruchomienia inwestycji tam, gdzie 
oczekiwane okresy zwrotu są dłuższe niż 
standardowe okresy w danym sektorze i 
gdzie nie ma możliwości zwrotu z 
inwestycji lub nie ma możliwości 
przeniesienia ich na kolejne ogniwa 
łańcucha wartości; podkreśla, że takie 
instrumenty nie powinny kolidować z 
pomocą państwa, a ich przyznanie 
powinno być uwarunkowane przyjęciem 
przez dane przedsiębiorstwo wiarygodnego 
planu redukcji emisji gazów 
cieplarnianych aż do osiągnięcia 
neutralności; 

Or. en

Poprawka 534
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
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Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję, aby przywróciła i 
odnowiła ducha Small Business Act 
poprzez inicjatywy mające na celu 
wspieranie w szczególności 
mikroprzedsiębiorstw i małych 
przedsiębiorstw, które stanowią ponad 
99% europejskiej struktury produkcyjnej. 
uważa, że tzw. uniwersalne inicjatywy dla 
MŚP nie wspierają odpowiedniego 
podejścia wobec MMŚP, a rozszerzenie 
zakresu wielu środków na spółki o 
średniej kapitalizacji dodatkowo 
uwypukliło tę lukę; oraz stwierdza, że 
wsparciu dla MMŚP musi towarzyszyć 
również wsparcie dla tzw. innowacji o 
charakterze przyrostowym, które 
przyczyniają się do zdobywania 
umiejętności przez tego rodzaju 
przedsiębiorstwa;

Or. it

Poprawka 535
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. apeluje do Komisji o umocnienie 
ducha programu Small Business Act przez 
jego odnowienie, a także poprzez 
inicjatywy mające na celu w szczególności 
wspieranie mikro- i małych 
przedsiębiorstw, które odpowiadają za 
ponad 99 % zdolności produkcyjnych w 
Europie; wyraża zaniepokojenie faktem, 
że „uniwersalne” inicjatywy na rzecz MŚP 
nie działają ani na korzyść 
mikroprzedsiębiorstw, ani też MŚP, 
natomiast rozszerzenie wielu z tych 
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działań na spółki o średniej kapitalizacji 
jeszcze bardziej poszerzyło tę lukę; 
podkreśla, że wsparcie dla 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP musi również 
wynikać z pobudzania innowacji 
stopniowych;

Or. en

Poprawka 536
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. apeluje do Komisji o przywrócenie 
i odświeżenie ducha programu Small 
Business Act poprzez inicjatywy mające 
na celu wspieranie w szczególności mikro- 
i małych przedsiębiorstw ze względu na 
fakt, że często „uniwersalne” środki nie 
stanowią odpowiedniego podejścia do 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP; uważa, że 
środki wspomagające ad hoc będą musiały 
być skierowane do MŚP, a przy tym będą 
musiały umożliwiać im uniknięcie 
przeszkód biurokratycznych, zapewnić 
przedsiębiorstwom odpowiedni poziom 
płynności poprzez skuteczne i dostępne 
narzędzia, w ramach których stosuje się 
szybkie, sprawne procedury przyjazne dla 
MŚP;

Or. en

Poprawka 537
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17b. zwraca się do Komisji o przyjrzenie 
się „niskoemisyjnym kontraktom 
różnicowym” (CCD), które mają być 
zawierane w drodze procedury przetargu 
konkurencyjnego i które mają 
gwarantować zwrot różnicy między 
obecną ceną CO2 a rzeczywistymi 
kosztami unikania emisji CO2 
ponoszonymi przez przedsiębiorstwa w 
wyniku inwestowania w nowe procesy i 
technologie; zwraca się do Komisji o 
określenie technologicznych poziomów 
odniesienia, jakie muszą osiągnąć 
projekty, aby można było uznać je za 
zgodne z celem zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto; uważa, że koszty 
wynikające z CCD można zrefinansować z 
wkładu na rzecz ochrony klimatu 
dodawanego do powiązanych produktów 
przemysłowych, zarówno w odniesieniu do 
produktów krajowych, jak i 
przywożonych, w celu zapewnienia 
sprawiedliwego podziału kosztów i 
natychmiastowego zwrotu z inwestycji w 
technologie niepowodujące emisji gazów 
cieplarnianych oraz uniknięcia 
krótkotrwałych niekorzystnych warunków 
konkurencji w porównaniu z krajami, w 
których nie ma obowiązku ustalania cen 
emisji CO2;

Or. en

Poprawka 538
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. podkreśla potrzebę wspierania 
produkcji baterii i recyklingu metalu w 
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Europie; podkreśla potrzebę zapewnienia 
spójności strategii przemysłowej z nową 
inicjatywą Komisji w sprawie baterii; 

Or. en

Poprawka 539
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, 
Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 
Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 
programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla 
znaczenie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

18. uważa, że Unia potrzebuje 
innowacyjnej strategii przemysłowej, 
która przyspieszy cyfryzację naszego 
przemysłu i MŚP, w tym sektorów 
tradycyjnych , zwiększy potencjał 
przemysłowy UE w odniesieniu do 
cyfrowej infrastruktury krytycznej oraz 
wzmocni jednolity rynek cyfrowy i 
jednolity rynek danych; uważa, że Unia 
musi wspierać przedsiębiorstwa w 
procesie automatyzacji i cyfryzacji ich 
wiedzy eksperckiej i szkoleń oraz 
wspomagać inwestycje w aparaturę 
cyfrową (sprzęt i oprogramowanie 
komputerowe) dla przedsiębiorstw; 
podkreśla znaczenie programu „Cyfrowa 
Europa” na rzecz poprawy zdolności 
cyfrowych MŚP i przyspieszenia 
przyjmowania technologii 
prorozwojowych i nowych technologii w 
sektorach przemysłu; zachęca do 
ustanawiania ośrodków innowacji 
cyfrowych w całej UE; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność, 
obliczenia superkomputerowe, chmurę, 
technologię kwantową, odporne i 
bezpieczne sieci 5G i 6G bardzo dużych 
prędkości, łańcuch bloków, robotykę, 
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baterie i internet satelitarny; zachęca w 
związku z tym państwa członkowskie i 
Komisję do zapewnienia terminowego 
wdrożenia odpowiednich kluczowych 
środków zalecanych w unijnym zestawie 
narzędzi na potrzeby cyberbezpieczeństwa 
sieci 5G, a w szczególności do 
zastosowania – w stosownych 
przypadkach – odpowiednich ograniczeń 
dla dostawców uznanych za stwarzających 
wysokie ryzyko w odniesieniu do 
kluczowych zasobów określonych w 
ramach unijnej skoordynowanej oceny 
ryzyka jako krytyczne i wrażliwe, a także 
do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 
programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla 
znaczenie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego rozwoju 
i apeluje o większe ukierunkowanie tych 
funduszy na badania naukowe i 
innowacje oraz lepsze połączenie ich z 
programami „Horyzont Europa” i 
„Cyfrowa Europa”;

Or. en

Poprawka 540
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, 
Hildegard Bentele, 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 18

Projekt rezolucji Poprawka
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18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 
Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 
programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla 
znaczenie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych, poprzez 
przyspieszenie procesu rozpowszechniania 
rozwiązań cyfrowych; w tym kontekście 
podkreśla kluczową rolę sektora kultury i 
sektora kreatywnego; apeluje do Komisji o 
inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, internet rzeczy 
(IoT), informatykę kwantową, mobilność 
oraz odporne i bezpieczne połączenia i 
sieci 5G bardzo dużych prędkości; 
podkreśla kluczową rolę, jaką mają 
odgrywać instrumenty przemysłowe w 
ramach programów „Horyzont Europa” i 
„Cyfrowa Europa” – w tym partnerstwa 
publiczno-prywatne, np. w zakresie 
zdrowia, cyfryzacji, energii i transportu – 
których celem jest zwiększenie inwestycji 
publicznych i prywatnych; w związku z 
tym uważa, że kluczowe jest zwiększenie 
budżetu na program „Horyzont Europa”, 
a także że istotne wsparcie, zwłaszcza dla 
MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, w 
uzyskaniu dostępu do możliwości 
finansowania i zwiększania skali 
zapewnią Europejska Rada ds. Innowacji 
i Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii; podkreśla znaczenie 
większego ukierunkowania Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
i Funduszu Spójności na badania naukowe 
i innowacje oraz lepszego połączenia ich z 
programem „Horyzont Europa”, a także ich 
znaczenie pod względem wsparcia dla 
tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności 
przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego i 
zrównoważonego rozwoju; przypomina 
apel Parlamentu o 120 mld na program 
„Horyzont Europa”, które umożliwią 
realizację wszystkich priorytetów w 
ramach programu;

Or. en

Poprawka 541
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Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 
Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 
programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla 
znaczenie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

18. podkreśla, że technologie cyfrowe 
są kluczowym czynnikiem 
umożliwiającym osiągnięcie celów 
Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, ale stwarzają 
również powiązane ze sobą i jak dotąd 
niezbadane zagrożenia zarówno dla ludzi, 
jak i dla środowiska; uważa, że nadrzędne 
znaczenie ma zapewnienie, by cyfryzacja 
przemysłu Unii, w tym sektorów 
tradycyjnych, stanowiła wsparcie dla 
przejścia na gospodarkę neutralną dla 
klimatu, a nie hamowała ten proces; w 
związku z powyższym wzywa Komisję do 
zapewnienia, by transformacja cyfrowa 
przemysłu unijnego służyła osiągnięciu 
energetycznych i klimatycznych celów UE 
i do odpowiedniego zaplanowania 
inwestycji finansowych;w świetle 
powyższego apeluje do Komisji o 
inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, e-mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 
Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 
programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla 
znaczenie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en
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Poprawka 542
Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 
Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 
programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla 
znaczenie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 
państwa członkowskie i Komisję do 
zapewnienia terminowego wdrożenia 
odpowiednich kluczowych środków 
zalecanych w unijnym zestawie narzędzi 
na potrzeby cyberbezpieczeństwa sieci 5G, 
a w szczególności do zastosowania – w 
stosownych przypadkach – odpowiednich 
ograniczeń dla dostawców uznanych za 
stwarzających wysokie ryzyko w 
odniesieniu do kluczowych zasobów 
określonych w ramach unijnej 
skoordynowanej oceny ryzyka jako 
krytyczne i wrażliwe, a także do oceny 
skuteczności współfinansowanych 
krajowych programów ulg podatkowych, 
które mogłyby uzupełnić lub zastąpić 
tradycyjne dotacje „na żądanie”/wsparcie 
oparte na przetargach, zwłaszcza dla 
MŚP;podkreśla znaczenie programu 
„Cyfrowa Europa” na rzecz poprawy 
zdolności cyfrowych MŚP i przyspieszenia 
przyjmowania technologii 
prorozwojowych i nowych technologii i 
praktyk w przemyśle; podkreśla znaczenie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i Funduszu 
Spójności pod względem wsparcia dla 
tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności 
przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego i 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en
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Poprawka 543
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 
Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 
programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla 
znaczenie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 
państwa członkowskie i Komisję do 
zapewnienia terminowego wdrożenia 
odpowiednich kluczowych środków 
zalecanych w unijnym zestawie narzędzi 
na potrzeby cyberbezpieczeństwa sieci 5G, 
a w szczególności do zastosowania – w 
stosownych przypadkach – odpowiednich 
ograniczeń dla dostawców uznanych za 
stwarzających wysokie ryzyko w 
odniesieniu do kluczowych zasobów 
określonych w ramach unijnej 
skoordynowanej oceny ryzyka jako 
krytyczne i wrażliwe, a także do oceny 
skuteczności współfinansowanych 
krajowych programów ulg podatkowych, 
które mogłyby uzupełnić lub zastąpić 
tradycyjne dotacje „na żądanie”/wsparcie 
oparte na przetargach, zwłaszcza dla MŚP; 
podkreśla znaczenie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
i Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 544
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Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 
Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 
programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla 
znaczenie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości, przy zwróceniu szczególnej 
uwagi na zachęcanie do uczestnictwa 
kobiet, ponieważ w wymienionych 
obszarach kobiety są w dalszym ciągu 
niedostatecznie reprezentowane; zachęca 
w związku z tym Komisję do oceny 
skuteczności współfinansowanych 
krajowych programów ulg podatkowych, 
które mogłyby uzupełnić lub zastąpić 
tradycyjne dotacje „na żądanie”/wsparcie 
oparte na przetargach, zwłaszcza dla MŚP; 
podkreśla znaczenie europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
(fundusze ESI) pod względem wsparcia 
dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego rozwoju 
oraz podnoszenia kwalifikacji unijnych 
pracowników i zwiększania zdolności 
małych i średnich przedsiębiorstw, aby 
mogły one z powodzeniem przejść dwojaką 
transformację i aby nikogo nie pozostawić 
w tyle;

Or. en

Poprawka 545
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 
Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 
programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla 
znaczenie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; uważa, że 
cyfryzacja oznacza również dostęp 
przemysłu do sieci 5G, w szczególności 
rezerwację szerokości pasma dla 
przemysłu; apeluje do Komisji o 
inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 
Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 
programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla 
znaczenie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

Or. fr

Poprawka 546
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Massimiliano Smeriglio

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych i MŚP; apeluje do 
Komisji o inwestowanie m.in. w 
gospodarkę opartą na danych, sztuczną 
inteligencję, kreatywność, inteligentną 
produkcję, inteligentne sieci energetyczne, 
mobilność oraz odporne i bezpieczne sieci 



AM\1208890PL.docx 157/189 PE653.877v02-00

PL

Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 
programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla 
znaczenie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

bardzo dużych prędkości; zachęca w 
związku z tym Komisję do oceny 
skuteczności współfinansowanych 
krajowych programów ulg podatkowych, 
które mogłyby uzupełnić lub zastąpić 
tradycyjne dotacje „na żądanie”/wsparcie 
oparte na przetargach, zwłaszcza dla MŚP; 
podkreśla znaczenie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
i Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego, zrównoważonego rozwoju 
oraz modernizacji i ulepszania systemów 
kształcenia i szkolenia;

Or. en

Poprawka 547
Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 
Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 
programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla 
znaczenie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; w tym kontekście 
podkreśla kluczową rolę sektora kultury i 
sektora kreatywnego oraz apeluje do 
Komisji o inwestowanie m.in. w 
gospodarkę opartą na danych, sztuczną 
inteligencję, inteligentną produkcję, 
mobilność oraz odporne i bezpieczne sieci 
bardzo dużych prędkości; zachęca w 
związku z tym Komisję do oceny 
skuteczności współfinansowanych 
krajowych programów ulg podatkowych, 
które mogłyby uzupełnić lub zastąpić 
tradycyjne dotacje „na żądanie”/wsparcie 
oparte na przetargach, zwłaszcza dla MŚP; 
podkreśla znaczenie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
i Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
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rozwoju; gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 548
Marc Botenga, Sira Rego
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 
Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 
programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla 
znaczenie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych,ale należy ją 
uwzględnić przy zapewnieniu strategii 
ochrony zatrudnienia; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 
Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 
programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla 
znaczenie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy 
wysokiej jakości, szkoleń, wynagrodzeń, 
rozwoju przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 549
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
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Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 
Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 
programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla 
znaczenie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność, 
produkcję oprogramowania, technologie 
oprogramowania oraz odporne i 
bezpieczne sieci bardzo dużych prędkości; 
zachęca w związku z tym Komisję do 
oceny skuteczności współfinansowanych 
krajowych programów ulg podatkowych, 
które mogłyby uzupełnić lub zastąpić 
tradycyjne dotacje „na żądanie”/wsparcie 
oparte na przetargach, zwłaszcza dla MŚP; 
podkreśla znaczenie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
i Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 550
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 
Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność, 
efektywne systemy opieki społecznej i 
zdrowotnej oraz odporne i bezpieczne sieci 
bardzo dużych prędkości; zachęca w 
związku z tym Komisję do oceny 
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programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla 
znaczenie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

skuteczności współfinansowanych 
krajowych programów ulg podatkowych, 
które mogłyby uzupełnić lub zastąpić 
tradycyjne dotacje „na żądanie”/wsparcie 
oparte na przetargach, zwłaszcza dla MŚP; 
podkreśla znaczenie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
i Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka551
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 
Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 
programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla 
znaczenie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

18. uważa cyfryzację przemysłu Unii, 
w tym sektorów tradycyjnych, za priorytet; 
apeluje do Komisji o wspieranie m.in. 
gospodarki opartej na danych, sztucznej 
inteligencji ukierunkowanej na człowieka, 
inteligentnej produkcji, mobilności oraz 
sieci bardzo dużych prędkości, które są 
odporne i bezpieczne; w związku z tym 
zachęca Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 
programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla 
znaczenie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności, które mają na celu 
udzielanie wsparcia dla tworzenia miejsc 
pracy, konkurencyjności przedsiębiorstw, 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego i 
dobrobytu;

Or. en



AM\1208890PL.docx 161/189 PE653.877v02-00

PL

Poprawka 552
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 
Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 
programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla 
znaczenie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 
Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 
programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla 
znaczenie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy 
wysokiej jakości, szkoleń, wynagrodzeń, 
rozwoju przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 553
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
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o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 
Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 
programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; 
podkreśla znaczenie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
i Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
mobilność oraz odporne i bezpieczne sieci 
bardzo dużych prędkości; zachęca w 
związku z tym Komisję do oceny 
skuteczności współfinansowanych 
krajowych programów ulg podatkowych, 
które mogłyby uzupełnić lub zastąpić 
tradycyjne dotacje „na żądanie”, zwłaszcza 
dla MŚP; podkreśla znaczenie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i Funduszu 
Spójności pod względem wsparcia dla 
tworzenia miejsc pracy, konkurencyjności 
przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego i 
zrównoważonego rozwoju;

Or. fr

Poprawka 554
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 
Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 
programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla 
znaczenie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
cyberbezpieczeństwo, inteligentną 
produkcję, mobilność oraz odporne i 
bezpieczne sieci bardzo dużych prędkości; 
zachęca w związku z tym Komisję do 
oceny skuteczności współfinansowanych 
krajowych programów ulg podatkowych, 
które mogłyby uzupełnić lub zastąpić 
tradycyjne dotacje „na żądanie”/wsparcie 
oparte na przetargach, zwłaszcza dla MŚP; 
podkreśla znaczenie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
i Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
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konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 555
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne i bezpieczne sieci bardzo dużych 
prędkości; zachęca w związku z tym 
Komisję do oceny skuteczności 
współfinansowanych krajowych 
programów ulg podatkowych, które 
mogłyby uzupełnić lub zastąpić tradycyjne 
dotacje „na żądanie”/wsparcie oparte na 
przetargach, zwłaszcza dla MŚP; podkreśla 
znaczenie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 
Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

18. uważa, że nadrzędne znaczenie ma 
cyfryzacja przemysłu Unii, w tym 
sektorów tradycyjnych; apeluje do Komisji 
o inwestowanie m.in. w gospodarkę opartą 
na danych, sztuczną inteligencję, 
inteligentną produkcję, mobilność oraz 
odporne, przystępne cenowo i bezpieczne 
sieci bardzo dużych prędkości; zachęca w 
związku z tym Komisję do oceny 
skuteczności współfinansowanych 
krajowych programów ulg podatkowych, 
które mogłyby uzupełnić lub zastąpić 
tradycyjne dotacje „na żądanie”/wsparcie 
oparte na przetargach, zwłaszcza dla MŚP; 
podkreśla znaczenie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
i Funduszu Spójności pod względem 
wsparcia dla tworzenia miejsc pracy, 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu 
gospodarczego i zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 556
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, 
Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick 
Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że konkurencyjność 
przemysłowa UE jest zależna od w pełni 
funkcjonującego jednolitego rynku 
produktów i usług; zwraca uwagę, że w 
ramach zmiany priorytetów Komisja musi 
rozważyć, w jaki sposób pogłębić jednolity 
rynek i znieść istniejące regulacyjne i 
nieregulacyjne bariery na rynku 
wewnętrznym wynikające z restrykcyjnych 
i złożonych przepisów krajowych, 
ograniczonych zdolności 
administracyjnych, niedoskonałej 
transpozycji przepisów UE, a także ich 
nieodpowiedniego egzekwowania; kładzie 
nacisk na znaczenie bardziej elastycznego 
i przejrzystego zarządzania rynkiem 
wewnętrznym poprzez skuteczniejszą 
wzajemną weryfikację w celu 
identyfikowania barier i przypadków 
nieprzestrzegania przepisów, lepsze 
monitorowanie i narzędzia służące 
osiąganiu wyników, takie jak tabela 
wyników rynku wewnętrznego, aby lepiej 
odzwierciedlać rzeczywistość rynkową, jak 
również wzmocnioną sieć SOLVIT;

Or. en

Poprawka 557
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla kluczową rolę sektora 
cyfrowego we wnoszeniu wkładu na rzecz 
transformacji sektora przemysłu zarówno 
jako źródła rozwiązań z zakresu czystej 
technologii, jak i optymalizacji procesów 
przemysłowych, oraz w minimalizowaniu 
jej wpływu na środowisko; biorąc pod 
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uwagę wysokie zużycie energii i zasobów 
związane z technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi, wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny dotyczącej 
potencjalnego wpływu na środowisko 
wywieranego przez masowy rozwój 
rozwiązań cyfrowych oraz do uczynienia z 
wymogów w zakresie efektywności 
energetycznej i gospodarki o obiegu 
zamkniętym podstawy rozwoju technologii 
cyfrowych i ośrodków przetwarzania 
danych; zwraca się do Komisji o 
zaproponowanie konkretnych możliwości, 
dzięki którym rozwiązania cyfrowe 
służyłyby transformacji ekologicznej, oraz 
o opracowanie metodyki monitorowania i 
ilościowego określania coraz większego 
wpływu technologii cyfrowych na 
środowisko;

Or. en

Poprawka 558
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 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. ubolewa nad wciąż znaczną luką 
między dużymi a małymi/średnimi 
przedsiębiorstwami pod względem 
włączenia technologii cyfrowych do ich 
operacji biznesowych, podkreśla, że 
wyeliminowanie tej luki usprawniłoby 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i 
było korzystne dla całej europejskiej 
konkurencyjności przemysłowej; wzywa 
Komisję do przeprowadzenia oceny 
działań informacyjnych prowadzonych 
przez europejskie ośrodki innowacji 
cyfrowych, które ze względu na swoją 
wiedzę na temat lokalnych ekosystemów 
gospodarczych mogą stanowić skuteczny 
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sposób udzielenia pomocy MŚP przy 
przeprowadzaniu cyfryzacji;

Or. en

Poprawka 559
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. rozważa konieczność przyjęcia 
europejskich ram prawnych dotyczących 
sztucznej inteligencji, robotyki i 
powiązanych z nimi technologii, w 
których odniesiono by się do 
przestrzegania zasad etycznych i praw 
podstawowych przy ich opracowywaniu, 
wprowadzaniu i wykorzystywaniu, jak 
również do kwestii bezpieczeństwa i 
odpowiedzialności; podkreśla, że aby 
zapewnić zarówno obywatelom, jak i 
przedsiębiorstwom, także tym znajdującym 
się poza Europą, konkretne wytyczne i 
pewność prawa, innowacyjność i 
konkurencyjność przemysłu w Europie 
będzie wymagać ram horyzontalnych 
odzwierciedlających wartości i zasady 
Unii;

Or. en

Poprawka 560
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, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla znaczenie cyfrowego 
programu europejskiego dla wyposażenia 
pracowników w kluczowe umiejętności 
cyfrowe na potrzeby przemysłowej 
przyszłości Europy; wzywa Komisję do 
powołania grupy ekspertów 
zainteresowanych stron, która miałaby za 
zadanie przewidywanie przyszłych luk w 
kwalifikacjach branżowych i niedoborów 
takich kwalifikacji przy pomocy sztucznej 
inteligencji i możliwości z zakresu dużych 
zbiorów danych;

Or. en

Poprawka 561
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. przypomina Komisji o 
uwzględnieniu poszczególnych 
ekosystemów przemysłowych w celu 
przyjęcia dopasowanego podejścia przy 
opracowywaniu programów w ramach 
strategii przemysłowej, biorąc pod uwagę 
potrzeby regionów słabiej rozwiniętych 
pod względem technologicznym;

Or. en

Poprawka 562
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uważa, że zachętom do korzystania 
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z programów ulg podatkowych muszą 
towarzyszyć energiczne działania mające 
na celu zwalczanie form dumpingu 
podatkowego, które powodują zakłócenia 
na jednolitym rynku europejskim;

Or. it

Poprawka 563
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. aby zachęcić do korzystania z 
systemów ulg podatkowych, konieczne są 
odpowiednie ukierunkowane środki 
mające na celu zwalczanie dumpingu 
podatkowego, który wywiera zakłócający 
wpływ na rynek wewnętrzny;

Or. en

Poprawka 564
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. przypomina, że każdemu 
krajowemu systemowi ulg podatkowych 
powinna towarzyszyć stanowcza 
inicjatywa europejska na rzecz zwalczania 
wszelkiego dumpingu podatkowego w UE;

Or. en

Poprawka 565
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Gianna Gancia

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że specyfika 
mikroprzedsiębiorstw sprawia, że należy 
zastanowić się nad narzędziami ad hoc, 
aby zapewnić osiągnięcie celów cyfryzacji;

Or. it

Poprawka 566
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria 
da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. zwraca uwagę, że projekty 
dotyczące badań naukowych i innowacji 
realizowane w ramach programu 
„Horyzont Europa” są inwestycjami o 
krytycznym znaczeniu dla osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r., 
podkreśla istotną rolę synergii 
przemysłowych oraz partnerstw publiczno-
prywatnych w umożliwieniu szybszego i 
skuteczniejszego ukończenia 
innowacyjnych projektów i zakończenia 
prezentacji demonstratorów 
technologicznych w kluczowych 
sektorach, takich jak lotnictwo, 
magazynowanie energii i sektor 
wodorowy;

Or. en
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Poprawka 567
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia niezbędnych 
inwestycji w infrastrukturę, aby 
zagwarantować szeroki dostęp we 
wszystkich regionach europejskich, w 
szczególności na obszarach wiejskich i w 
regionach wiejskich objętych zakresem 
art. 174 TFUE;

Or. en

Poprawka 568
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 18 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18c. podkreśla potencjalną rolę 
regionów w osiąganiu europejskich celów 
przemysłowych; uważa, że aby pobudzić 
regionalne ekosystemy, należy zacieśnić 
współpracę międzyregionalną 
ukierunkowaną na zrównoważoną i 
cyfrową transformację, tak jak w 
przypadku strategii inteligentnej 
specjalizacji; w związku z tym wzywa 
Komisję do wsparcia opracowywania 
narzędzi, które mogą dostarczyć regionom 
przejrzystych i opartych na dopasowanym 
podejściu planów działania dotyczących 
zabezpieczenia wiodącej pozycji w 
przemyśle;
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Or. en

Poprawka 569
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, Seán Kelly, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 18 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18d. podkreśla konieczność 
wyeliminowania przepaści cyfrowej 
między przedsiębiorstwami i sektorami, 
ponieważ luka między podmiotami 
znajdującymi się w czołówce i tymi 
pozostającymi w tyle powoduje nierównie 
rozprzestrzenianie się innowacji w 
gospodarce; zachęca zatem Komisję i 
państwa członkowskie do stworzenia 
przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, 
możliwości zwiększenia ich zdolności 
absorpcji innowacyjnych technologii ;

Or. en

Poprawka 570
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, Seán Kelly, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 18 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18e. podkreśla, że oprócz zapewnienia 
inwestycji w cyfryzację zasadnicze 
znaczenie, aby UE w pełni wykorzystała 
potencjał transformacji cyfrowej w 
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zakresie wzrostu gospodarczego, będą 
miały inne środki, takie jak właściwe 
wdrożenie Europejskiego kodeksu 
łączności elektronicznej i przegląd 
dyrektywy w sprawie ograniczenia 
kosztów; zwraca uwagę, że internet rzeczy 
ma duży potencjał, by wesprzeć odbudowę 
przemysłu europejskiego po kryzysie, i że 
Komisja musi zapewnić, aby nie istniały 
żadne bariery dla swobodnego przepływu 
urządzeń internetu rzeczy w całej UE;

Or. en

Poprawka 571
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku cyfrowego 
i rynku danych, wspieranie wymiany 
danych wśród przedsiębiorstw i wśród 
instytucji publicznych, opracowywanie i 
przetwarzanie danych w granicach Europy, 
w szczególności danych pochodzących z 
organów publicznych, zbudowanie 
lepszego systemu opodatkowania 
gospodarki cyfrowej, w którym zyski 
podlegają opodatkowaniu tam, gdzie 
przedsiębiorstwa angażują się w znaczące 
interakcje z użytkownikami, oraz o dalsze 
rozwijanie europejskich norm w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, w szczególności w 
odniesieniu do infrastruktury krytycznej;

19. z zadowoleniem przyjmuje 
stanowisko Komisji w sprawie 
wykorzystywania danych przemysłowych; 
powtarza, że dane odgrywają kluczową 
rolę w transformacji przemysłu 
europejskiego; podkreśla znaczenie 
rozwoju inteligentnej produkcji, cyfryzacji 
i strategicznej autonomii przemysłu 
europejskiego; apeluje do Komisji o 
wdrożenie jednolitego europejskiego rynku 
cyfrowego i rynku danych oraz zapewnia i 
promuje dostęp do danych i ich przepływ 
w Europie i między sektorami, gałęziami 
przemysłu oraz wśród instytucji 
publicznych, o propagowanie inwestycji w 
normy, narzędzia i infrastrukturę nowej 
generacji dotyczące przechowywania i 
przetwarzania danych oraz gromadzenia 
europejskich danych w kluczowych 
sektorach za pośrednictwem 
ogólnounijnych wspólnych i 
interoperacyjnych przestrzeni danych, 
apeluje do Komisji o poświęcenie 
szczególnej uwagi projektom 
ukierunkowanym na przechowywanie i 
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oznaczanie danych, standaryzację 
formatu danych, bezpieczeństwo danych i 
ich uwzględnienia; opracowywanie i 
przetwarzanie danych w granicach Europy, 
w szczególności danych pochodzących z 
organów publicznych, zbudowanie 
lepszych systemów opodatkowania 
gospodarki cyfrowej, w których zyski 
podlegają opodatkowaniu tam, gdzie 
przedsiębiorstwa angażują się w znaczące 
interakcje z użytkownikami zgodnie z 
potencjalną umową w ramach OECD, aby 
ograniczyć ryzyko wojny handlowej, oraz 
o dalsze rozwijanie europejskich norm, na 
przykład w zakresie cyberbezpieczeństwa, 
w szczególności w odniesieniu do 
infrastruktury krytycznej, w tym poprzez 
rewizję dyrektywy w sprawie 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
ustanowienie sieci centrów 
kompetencyjnych ds. 
cyberbezpieczeństwa, oraz o zapewnienie 
uczciwej platformy dla relacji 
biznesowych, która umożliwi europejskim 
przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, 
skuteczne wykorzystywanie danych 
generowanych na platformach; zachęca 
Komisję do wykorzystywania pełnej 
zdolności Agencji Unii Europejskiej ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji do 
wspierania przeprowadzania ocen ryzyka 
dotyczących cyberbezpieczeństwa 
krajowego; podkreśla znaczenie unijnej 
polityki kosmicznej, zwłaszcza dla 
zwiększenia zdolności europejskiego 
przemysłu kosmicznego oraz dla 
uwolnienia potencjału synergii z innymi 
kluczowymi sektorami i politykami, w 
szczególności celem opracowania 
nowoczesnych technologii i wsparcia 
transformacji przemysłu;

Or. en

Poprawka 572
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
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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, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille 
Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku cyfrowego 
i rynku danych, wspieranie wymiany 
danych wśród przedsiębiorstw i wśród 
instytucji publicznych, opracowywanie i 
przetwarzanie danych w granicach Europy, 
w szczególności danych pochodzących z 
organów publicznych, zbudowanie 
lepszego systemu opodatkowania 
gospodarki cyfrowej, w którym zyski 
podlegają opodatkowaniu tam, gdzie 
przedsiębiorstwa angażują się w znaczące 
interakcje z użytkownikami, oraz o dalsze 
rozwijanie europejskich norm w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, w szczególności w 
odniesieniu do infrastruktury krytycznej;

19. z zadowoleniem przyjmuje 
stanowisko Komisji w sprawie 
wykorzystywania danych przemysłowych; 
powtarza, że dane odgrywają kluczową 
rolę w transformacji przemysłu 
europejskiego; podkreśla znaczenie 
rozwoju inteligentnej produkcji, cyfryzacji 
i strategicznej autonomii przemysłu 
europejskiego; apeluje do Komisji o 
wdrożenie jednolitego europejskiego rynku 
cyfrowego i rynku danych oraz zapewnia i 
promuje dostęp do danych i ich przepływ 
w Europie i między sektorami, gałęziami 
przemysłu oraz wśród instytucji 
publicznych, propaguje inwestycje w 
normy, narzędzia i infrastrukturę nowej 
generacji dotyczące przechowywania i 
przetwarzania danych oraz gromadzenia 
europejskich danych w kluczowych 
sektorach za pośrednictwem 
ogólnounijnych wspólnych i 
interoperacyjnych przestrzeni danych, 
apeluje do Komisji o poświęcenie 
szczególnej uwagi projektom 
ukierunkowanym na przechowywanie i 
oznaczanie danych, standaryzację 
formatu danych, bezpieczeństwo danych i 
ich uwzględnienia; opracowywanie i 
przetwarzanie danych w granicach Europy, 
w szczególności danych pochodzących z 
organów publicznych, zbudowanie 
lepszych systemów opodatkowania 
gospodarki cyfrowej, w których zyski 
podlegają opodatkowaniu tam, gdzie 
przedsiębiorstwa angażują się w znaczące 
interakcje z użytkownikami zgodnie z 
potencjalną umową w ramach OECD, aby 
ograniczyć ryzyko wojny handlowej, oraz 
o dalsze rozwijanie europejskich norm, na 
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przykład w zakresie cyberbezpieczeństwa, 
w szczególności w odniesieniu do 
infrastruktury krytycznej, w tym poprzez 
rewizję dyrektywy w sprawie 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
ustanowienie sieci centrów 
kompetencyjnych ds. 
cyberbezpieczeństwa, oraz o zapewnienie 
uczciwej platformy dla relacji 
biznesowych, która umożliwi europejskim 
przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, 
skuteczne wykorzystywanie danych 
generowanych na platformach; zachęca 
Komisję do wykorzystywania pełnej 
zdolności Agencji Unii Europejskiej ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji do 
wspierania przeprowadzania ocen ryzyka 
dotyczących cyberbezpieczeństwa 
krajowego; podkreśla znaczenie unijnej 
polityki kosmicznej, zwłaszcza dla 
zwiększenia zdolności europejskiego 
przemysłu kosmicznego oraz dla 
uwolnienia potencjału synergii z innymi 
kluczowymi sektorami i politykami, w 
szczególności celem opracowania 
nowoczesnych technologii i wsparcia 
transformacji przemysłu;

Or. en

Poprawka 573
Salvatore De Meo

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku cyfrowego 
i rynku danych, wspieranie wymiany 
danych wśród przedsiębiorstw i wśród 
instytucji publicznych, opracowywanie i 
przetwarzanie danych w granicach Europy, 
w szczególności danych pochodzących z 
organów publicznych, zbudowanie 
lepszego systemu opodatkowania 

19. z zadowoleniem przyjmuje 
stanowisko Komisji w sprawie 
wykorzystywania danych przemysłowych; 
powtarza, że dane odgrywają kluczową 
rolę w transformacji przemysłu 
europejskiego; podkreśla znaczenie 
rozwoju inteligentnej produkcji, cyfryzacji 
i strategicznej autonomii przemysłu 
europejskiego; apeluje do Komisji o 
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gospodarki cyfrowej, w którym zyski 
podlegają opodatkowaniu tam, gdzie 
przedsiębiorstwa angażują się w znaczące 
interakcje z użytkownikami, oraz o dalsze 
rozwijanie europejskich norm w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, w szczególności w 
odniesieniu do infrastruktury krytycznej;

wdrożenie jednolitego europejskiego rynku 
cyfrowego i rynku danych oraz zapewnia i 
wspiera dostępu do danych i ich przepływ 
w Europie i między sektorami, gałęziami 
przemysłu oraz wśród instytucji 
publicznych, wspieranie inwestycji w 
normy, narzędzia i infrastrukturę nowej 
generacji dotyczące przechowywania i 
przetwarzania danych oraz gromadzenia 
europejskich danych w kluczowych 
sektorach za pośrednictwem 
ogólnounijnych wspólnych i 
interoperacyjnych przestrzeni danych, 
apeluje do Komisji o poświęcenie 
szczególnej uwagi projektom 
ukierunkowanym na przechowywanie i 
oznaczanie danych, standaryzację 
formatu danych, bezpieczeństwo danych i 
ich uwzględnienia; opracowywanie i 
przetwarzanie danych w granicach Europy, 
w szczególności danych pochodzących z 
organów publicznych, zbudowanie 
lepszych systemów opodatkowania 
gospodarki cyfrowej, w których zyski 
podlegają opodatkowaniu tam, gdzie 
przedsiębiorstwa angażują się w znaczące 
interakcje z użytkownikami zgodnie z 
potencjalną umową w ramach OECD, aby 
ograniczyć ryzyko wojny handlowej, oraz 
o dalsze rozwijanie europejskich norm, na 
przykład w zakresie cyberbezpieczeństwa, 
w szczególności w odniesieniu do 
infrastruktury krytycznej, w tym poprzez 
rewizję dyrektywy w sprawie 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz 
ustanowienie sieci centrów 
kompetencyjnych ds. 
cyberbezpieczeństwa, oraz o zapewnienie 
uczciwej platformy dla relacji 
biznesowych, która umożliwi europejskim 
przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, 
skuteczne wykorzystywanie danych 
generowanych na platformach; zachęca 
Komisję do wykorzystywania pełnej 
zdolności Agencji Unii Europejskiej ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji do 
wspierania przeprowadzania ocen ryzyka 
dotyczących cyberbezpieczeństwa 
krajowego; podkreśla znaczenie unijnej 



AM\1208890PL.docx 177/189 PE653.877v02-00

PL

polityki kosmicznej, zwłaszcza dla 
zwiększenia zdolności europejskiego 
przemysłu kosmicznego oraz dla 
uwolnienia potencjału synergii z innymi 
kluczowymi sektorami i politykami, w 
szczególności celem opracowania 
nowoczesnych technologii i wsparcia 
transformacji przemysłu;

Or. en

Poprawka 574
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku cyfrowego 
i rynku danych, wspieranie wymiany 
danych wśród przedsiębiorstw i wśród 
instytucji publicznych, opracowywanie i 
przetwarzanie danych w granicach Europy, 
w szczególności danych pochodzących z 
organów publicznych, zbudowanie 
lepszego systemu opodatkowania 
gospodarki cyfrowej, w którym zyski 
podlegają opodatkowaniu tam, gdzie 
przedsiębiorstwa angażują się w znaczące 
interakcje z użytkownikami, oraz o dalsze 
rozwijanie europejskich norm w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, w szczególności w 
odniesieniu do infrastruktury krytycznej;

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku cyfrowego 
i rynku danych, wspieranie bezpiecznej 
wymiany danych wśród przedsiębiorstw i 
wśród instytucji publicznych, 
opracowywanie i przetwarzanie danych w 
granicach Europy, w szczególności danych 
pochodzących z organów publicznych, 
zbudowanie lepszego systemu 
opodatkowania gospodarki cyfrowej, w 
którym zyski podlegają opodatkowaniu 
tam, gdzie przedsiębiorstwa angażują się w 
znaczące interakcje z użytkownikami, oraz 
o dalsze rozwijanie europejskich norm i 
certyfikacji w zakresie 
cyberbezpieczeństwa i technologii 
przełomowych, w szczególności w 
odniesieniu do infrastruktury krytycznej; w 
związku z tym, aby spełnić kryteria 
dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności 
wzorowane na unijnym zestawie narzędzi 
na potrzeby cyberbezpieczeństwa sieci 5G, 
należy zapewnić ochronę kluczowych 
europejskich danych w takich 
infrastrukturach krytycznych za 
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pośrednictwem oceny usługodawców i 
dostawców technologii; apeluje o szybkie 
wdrożenie europejskiej strategii w 
zakresie danych oraz przyjęcie aktu 
prawnego o usługach cyfrowych;

Or. en

Poprawka 575
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku 
cyfrowego i rynku danych, wspieranie 
wymiany danych wśród przedsiębiorstw i 
wśród instytucji publicznych, 
opracowywanie i przetwarzanie danych w 
granicach Europy, w szczególności danych 
pochodzących z organów publicznych, 
zbudowanie lepszego systemu 
opodatkowania gospodarki cyfrowej, w 
którym zyski podlegają opodatkowaniu 
tam, gdzie przedsiębiorstwa angażują się w 
znaczące interakcje z użytkownikami, oraz 
o dalsze rozwijanie europejskich norm w 
zakresie cyberbezpieczeństwa, w 
szczególności w odniesieniu do 
infrastruktury krytycznej;

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego środowiska 
cyfrowego i środowiska danych, 
wspieranie niedochodowej wymiany 
danych wśród przedsiębiorstw i wśród 
instytucji publicznych, opracowywanie i 
przetwarzanie danych w granicach Europy, 
w szczególności danych pochodzących z 
organów publicznych, zbudowanie 
lepszego systemu opodatkowania 
gospodarki cyfrowej, w którym zyski 
podlegają opodatkowaniu tam, gdzie 
przedsiębiorstwa angażują się w znaczące 
interakcje z użytkownikami, oraz o dalsze 
rozwijanie europejskich norm w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, w szczególności w 
odniesieniu do infrastruktury krytycznej; 
wzywa do rozwiązania kwestii coraz 
większego zużycia energii przez ośrodki 
przetwarzania danych na poziomie 
budynku, serwera i oprogramowania 
poprzez zastosowanie surowych kryteriów 
dotyczących efektywności energetycznej i 
efektywnego gospodarowania zasobami, 
pozyskiwanie energii ze źródeł 
odnawialnych oraz odzyskiwanie ciepła 
odpadowego; jako kryterium oceny w celu 
porównania różnych zastosowań 
cyfrowych można wykorzystać zasadę 
„efektywność energetyczna przede 
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wszystkim”;

Or. en

Poprawka 576
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku cyfrowego 
i rynku danych, wspieranie wymiany 
danych wśród przedsiębiorstw i wśród 
instytucji publicznych, opracowywanie i 
przetwarzanie danych w granicach 
Europy, w szczególności danych 
pochodzących z organów publicznych, 
zbudowanie lepszego systemu 
opodatkowania gospodarki cyfrowej, w 
którym zyski podlegają opodatkowaniu 
tam, gdzie przedsiębiorstwa angażują się w 
znaczące interakcje z użytkownikami, oraz 
o dalsze rozwijanie europejskich norm w 
zakresie cyberbezpieczeństwa, w 
szczególności w odniesieniu do 
infrastruktury krytycznej;

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku cyfrowego 
i rynku danych, wspieranie wymiany 
danych i oprogramowania wśród 
przedsiębiorstw i wśród instytucji 
publicznych, w szczególności za 
pośrednictwem innowacji i zwiększenia 
skali pozyskiwania danych; o rozwój 
umiejętności, infrastruktury, przystępnych 
cenowo i bezpiecznych łączności oraz 
przepływów danych i usług wsparcia na 
potrzeby przetwarzania danych 
europejskich; Europa musi wypracować 
zdolność prowadzenia otwartej i 
zrównoważonej gospodarki opartej na 
danych ułatwiającą umieszczenie 
odpowiednich danych we właściwym 
miejscu, w szczególności danych 
pochodzących z organów publicznych, 
zbudowania lepszego systemu 
opodatkowania gospodarki cyfrowej, w 
którym zyski podlegają opodatkowaniu 
tam, gdzie przedsiębiorstwa angażują się w 
znaczące interakcje z użytkownikami, oraz 
dalszego rozwijania europejskich norm w 
zakresie cyberbezpieczeństwa, w 
szczególności w odniesieniu do 
infrastruktury krytycznej;

Or. en

Poprawka 577
Miapetra Kumpula-Natri
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Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku cyfrowego 
i rynku danych, wspieranie wymiany 
danych wśród przedsiębiorstw i wśród 
instytucji publicznych, opracowywanie i 
przetwarzanie danych w granicach Europy, 
w szczególności danych pochodzących z 
organów publicznych, zbudowanie 
lepszego systemu opodatkowania 
gospodarki cyfrowej, w którym zyski 
podlegają opodatkowaniu tam, gdzie 
przedsiębiorstwa angażują się w znaczące 
interakcje z użytkownikami, oraz o dalsze 
rozwijanie europejskich norm w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, w szczególności w 
odniesieniu do infrastruktury krytycznej;

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku cyfrowego 
i rynku danych, wspieranie wymiany 
danych wśród przedsiębiorstw i wśród 
instytucji publicznych, opracowywanie i 
przetwarzanie danych w granicach Europy, 
w szczególności danych pochodzących z 
organów publicznych, zbudowanie 
lepszego systemu opodatkowania 
gospodarki cyfrowej, w którym zyski 
podlegają opodatkowaniu tam, gdzie 
przedsiębiorstwa angażują się w znaczące 
interakcje z użytkownikami, oraz o dalsze 
rozwijanie europejskich norm w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, w szczególności w 
odniesieniu do infrastruktury krytycznej; w 
związku z tym, aby spełnić kryteria 
dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności 
wzorowane na unijnym zestawie narzędzi 
na potrzeby cyberbezpieczeństwa sieci 5G, 
należy zapewnić ochronę kluczowych 
europejskich danych w takich 
infrastrukturach krytycznych za 
pośrednictwem oceny usługodawców i 
dostawców technologii;

Or. en

Poprawka 578
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku cyfrowego 
i rynku danych, wspieranie wymiany 
danych wśród przedsiębiorstw i wśród 
instytucji publicznych, opracowywanie i 

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku cyfrowego 
i rynku danych, wspieranie wymiany 
danych wśród przedsiębiorstw i wśród 
instytucji publicznych, opracowywanie i 
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przetwarzanie danych w granicach Europy, 
w szczególności danych pochodzących z 
organów publicznych, zbudowanie 
lepszego systemu opodatkowania 
gospodarki cyfrowej, w którym zyski 
podlegają opodatkowaniu tam, gdzie 
przedsiębiorstwa angażują się w znaczące 
interakcje z użytkownikami, oraz o dalsze 
rozwijanie europejskich norm w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, w szczególności w 
odniesieniu do infrastruktury krytycznej;

przetwarzanie danych w granicach Europy, 
w szczególności danych pochodzących z 
organów publicznych, zbudowanie 
lepszego systemu opodatkowania 
gospodarki cyfrowej, w którym zyski 
podlegają opodatkowaniu tam, gdzie 
przedsiębiorstwa angażują się w znaczące 
interakcje z użytkownikami, oraz o dalsze 
rozwijanie europejskich norm w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, w szczególności w 
odniesieniu do infrastruktury krytycznej; w 
związku z tym, aby spełnić kryteria 
dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności 
wzorowane na unijnym zestawie narzędzi 
na potrzeby cyberbezpieczeństwa sieci 5G, 
należy zapewnić ochronę kluczowych 
europejskich danych w takich 
infrastrukturach krytycznych za 
pośrednictwem oceny usługodawców i 
dostawców technologii;

Or. en

Poprawka 579
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku cyfrowego 
i rynku danych, wspieranie wymiany 
danych wśród przedsiębiorstw i wśród 
instytucji publicznych, opracowywanie i 
przetwarzanie danych w granicach Europy, 
w szczególności danych pochodzących z 
organów publicznych, zbudowanie 
lepszego systemu opodatkowania 
gospodarki cyfrowej, w którym zyski 
podlegają opodatkowaniu tam, gdzie 
przedsiębiorstwa angażują się w znaczące 
interakcje z użytkownikami, oraz o dalsze 
rozwijanie europejskich norm w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, w szczególności w 

19. biorąc pod uwagę znaczenie 
cyfryzacji przemysłu Unii, apeluje do 
Komisji o wdrożenie jednolitego 
europejskiego rynku cyfrowego i rynku 
danych oraz o znaczne inwestowanie w 
odporne, bezpieczne sieci dużych 
prędkości i sztuczną inteligencję, aby 
wspierać wymianę danych wśród 
przedsiębiorstw i wśród instytucji 
publicznych, opracowywanie i 
przetwarzanie danych w granicach Europy, 
w szczególności danych pochodzących z 
organów publicznych, zbudowanie 
lepszego systemu opodatkowania 
gospodarki cyfrowej, w którym zyski 
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odniesieniu do infrastruktury krytycznej; podlegają opodatkowaniu tam, gdzie 
przedsiębiorstwa angażują się w znaczące 
interakcje z użytkownikami, oraz dalsze 
rozwijanie europejskich norm w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, w szczególności w 
odniesieniu do infrastruktury krytycznej;

Or. en

Poprawka 580
Gianna Gancia

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku cyfrowego 
i rynku danych, wspieranie wymiany 
danych wśród przedsiębiorstw i wśród 
instytucji publicznych, opracowywanie i 
przetwarzanie danych w granicach Europy, 
w szczególności danych pochodzących z 
organów publicznych, zbudowanie 
lepszego systemu opodatkowania 
gospodarki cyfrowej, w którym zyski 
podlegają opodatkowaniu tam, gdzie 
przedsiębiorstwa angażują się w znaczące 
interakcje z użytkownikami, oraz o dalsze 
rozwijanie europejskich norm w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, w szczególności w 
odniesieniu do infrastruktury krytycznej;

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku cyfrowego 
i rynku danych, wspieranie wymiany 
danych wśród przedsiębiorstw i wśród 
instytucji publicznych, opracowywanie i 
przetwarzanie danych w granicach Europy, 
w szczególności danych pochodzących z 
organów publicznych, zbudowanie 
lepszego systemu opodatkowania 
gospodarki cyfrowej, w którym zyski 
podlegają opodatkowaniu tam, gdzie 
przedsiębiorstwa angażują się w znaczące 
interakcje z użytkownikami, oraz o dalsze 
rozwijanie europejskich norm w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, w szczególności w 
odniesieniu do infrastruktury krytycznej 
przy pełnym poszanowaniu i ochronie 
prywatności europejskich obywateli;

Or. it

Poprawka 581
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku cyfrowego 
i rynku danych, wspieranie wymiany 
danych wśród przedsiębiorstw i wśród 
instytucji publicznych, opracowywanie i 
przetwarzanie danych w granicach Europy, 
w szczególności danych pochodzących z 
organów publicznych, zbudowanie 
lepszego systemu opodatkowania 
gospodarki cyfrowej, w którym zyski 
podlegają opodatkowaniu tam, gdzie 
przedsiębiorstwa angażują się w znaczące 
interakcje z użytkownikami, oraz o dalsze 
rozwijanie europejskich norm w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, w szczególności w 
odniesieniu do infrastruktury krytycznej;

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku cyfrowego 
i rynku danych, wspieranie wymiany 
danych wśród przedsiębiorstw i wśród 
instytucji publicznych, opracowywanie i 
przetwarzanie danych w granicach Europy, 
w szczególności danych pochodzących z 
organów publicznych, wykorzystanie 
potencjału transformacji cyfrowej do 
wspierania badań naukowych, 
zbudowanie lepszego systemu 
opodatkowania gospodarki cyfrowej, w 
którym zyski podlegają opodatkowaniu 
tam, gdzie przedsiębiorstwa angażują się w 
znaczące interakcje z użytkownikami, oraz 
o dalsze rozwijanie europejskich norm w 
zakresie cyberbezpieczeństwa, w 
szczególności w odniesieniu do 
infrastruktury krytycznej;

Or. en

Poprawka 582
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku cyfrowego 
i rynku danych, wspieranie wymiany 
danych wśród przedsiębiorstw i wśród 
instytucji publicznych, opracowywanie i 
przetwarzanie danych w granicach Europy, 
w szczególności danych pochodzących z 
organów publicznych, zbudowanie 
lepszego systemu opodatkowania 
gospodarki cyfrowej, w którym zyski 
podlegają opodatkowaniu tam, gdzie 
przedsiębiorstwa angażują się w znaczące 
interakcje z użytkownikami, oraz o dalsze 
rozwijanie europejskich norm w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, w szczególności w 

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku cyfrowego 
i rynku danych, wspieranie wymiany 
danych wśród przedsiębiorstw i wśród 
instytucji publicznych, opracowywanie i 
przetwarzanie danych w granicach Europy, 
w szczególności danych pochodzących z 
organów publicznych, usunięcie 
istniejących barier, oraz o dalsze 
rozwijanie europejskich norm w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, w szczególności w 
odniesieniu do infrastruktury krytycznej;
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odniesieniu do infrastruktury krytycznej;

Or. en

Poprawka 583
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku cyfrowego 
i rynku danych, wspieranie wymiany 
danych wśród przedsiębiorstw i wśród 
instytucji publicznych, opracowywanie i 
przetwarzanie danych w granicach Europy, 
w szczególności danych pochodzących z 
organów publicznych, zbudowanie 
lepszego systemu opodatkowania 
gospodarki cyfrowej, w którym zyski 
podlegają opodatkowaniu tam, gdzie 
przedsiębiorstwa angażują się w znaczące 
interakcje z użytkownikami, oraz o dalsze 
rozwijanie europejskich norm w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, w szczególności w 
odniesieniu do infrastruktury krytycznej;

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku cyfrowego 
i rynku danych, wspieranie 
interoperacyjności i wymiany danych 
wśród przedsiębiorstw każdej wielkości i 
wśród instytucji publicznych, 
opracowywanie i przetwarzanie danych w 
granicach Europy, w szczególności 
pochodzących z organów publicznych, 
zbudowanie lepszego systemu 
opodatkowania gospodarki cyfrowej, w 
którym zyski podlegają opodatkowaniu 
tam, gdzie przedsiębiorstwa angażują się w 
znaczące interakcje z użytkownikami, oraz 
o dalsze rozwijanie europejskich norm w 
zakresie cyberbezpieczeństwa, a w 
szczególności w odniesieniu do 
infrastruktur krytycznych;

Or. en

Poprawka 584
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku cyfrowego 

19. apeluje do Komisji o wdrożenie 
jednolitego europejskiego rynku cyfrowego 
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i rynku danych, wspieranie wymiany 
danych wśród przedsiębiorstw i wśród 
instytucji publicznych, opracowywanie i 
przetwarzanie danych w granicach Europy, 
w szczególności danych pochodzących z 
organów publicznych, zbudowanie 
lepszego systemu opodatkowania 
gospodarki cyfrowej, w którym zyski 
podlegają opodatkowaniu tam, gdzie 
przedsiębiorstwa angażują się w znaczące 
interakcje z użytkownikami, oraz o dalsze 
rozwijanie europejskich norm w zakresie 
cyberbezpieczeństwa, w szczególności w 
odniesieniu do infrastruktury krytycznej;

i rynku danych, wspieranie sprawnej 
wymiany danych wśród przedsiębiorstw i 
wśród instytucji publicznych, 
opracowywanie i przetwarzanie danych w 
granicach Europy, w szczególności danych 
pochodzących z organów publicznych, 
zbudowanie lepszego systemu 
opodatkowania gospodarki cyfrowej, w 
którym zyski podlegają opodatkowaniu 
tam, gdzie przedsiębiorstwa angażują się w 
znaczące interakcje z użytkownikami, oraz 
o dalsze rozwijanie europejskich norm w 
zakresie cyberbezpieczeństwa, w 
szczególności w odniesieniu do 
infrastruktury krytycznej;

Or. en

Poprawka 585
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. uważa, że należy starannie 
rozważyć wszelkie działania ustawodawcze 
w kontekście zmiany obecnie 
obowiązujących ram praw własności 
intelektualnej (IPR), ponieważ mogłyby 
one mieć znaczny wpływ na wciąż słabą i 
rozwijającą się unijną gospodarkę opartą 
na danych; jest zdania, że nie powinno 
istnieć prawo własności oparte na 
własności intelektualnej dotyczące danych 
nieosobowych wykorzystywanych i 
generowanych przez technologie takie jak 
sztuczna inteligencja;

Or. en

Poprawka 586
Miapetra Kumpula-Natri
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Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję do zastosowania 
RODO; w Europie należy opracować 
rzetelne praktyki przetwarzania 
mieszanych zbiorów danych 
przemysłowych, w których znajdują się 
dane osobowe; praktyki te muszą być 
ukierunkowane na człowieka i 
gwarantować prywatność pracowników 
oraz dawać wyraźne podstawy do 
pozyskania tych wartościowych danych 
celem ich wykorzystania; zdolność 
skutecznego przetwarzania wszystkich 
danych generowanych w procesach 
przemysłowych ma również kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia celów 
klimatycznych;

Or. en

Poprawka 587
Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. nowy ustęp: uważa, że 
transformacja cyfrowa da 
przedsiębiorstwom europejskim 
niewyobrażalne możliwości osiągnięcia 
większej sprawności, rozwinięcia 
działalności i stania się bardziej 
konkurencyjnymi; podkreśla znaczenie 
stworzenia środowiska ułatwiającego 
korzystanie z technologii informacyjno-
komunikacyjnych i opracowanie 
inteligentnych rozwiązań w całych 
przedsiębiorstwach, począwszy od 
opracowania po wdrożenie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych;
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Or. en

Poprawka 588
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję do zapewnienia, 
aby jej nowa strategia farmaceutyczna 
wspierała badania naukowe, innowacje i 
produkcję w UE za pośrednictwem 
systemu własności intelektualnej, w 
ramach którego propaguje się inwestycje 
w badania medyczne, oraz stabilnych, 
skutecznych i konkurencyjnych w skali 
światowej ram regulacyjnych;

Or. en

Poprawka 589
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla konieczność 
zmniejszenia dysproporcji w dziedzinie 
cyfryzacji pod względem infrastruktury 
cyfrowej, tak aby innowacje i rozwój 
przemysłowy nie ograniczały się wyłącznie 
do zagęszczonych miejskich obszarów 
przemysłowych, ale były możliwe również 
na obszarach mniejszych miast i 
obszarach wiejskich;

Or. en



PE653.877v02-00 188/189 AM\1208890PL.docx

PL

Poprawka 590
Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. podkreśla podstawową rolę badań 
naukowych i innowacji we wspieraniu 
starań przemysłu europejskiego na rzecz 
cyfryzacji i technologii oraz sprzyjaniu 
wiodącej pozycji Europy w dziedzinie 
kluczowych technologii cyfrowych i ich 
stosowania w łańcuchach wartości i na 
platformach przemysłowych; zwraca 
uwagę na konieczność, aby we wszystkich 
sektorach przemysłowych przyjęto 
rewolucję cyfrową, w ramach której dąży 
się do stworzenia i transformacji nowych 
modeli biznesowych, nowych koncepcji i 
technologii;

Or. en

Poprawka 591
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. wzywa do utworzenia nowych 
ośrodków cyfrowych w mniejszych 
miastach i na obszarach wiejskich, 
udzielających wsparcia nowym cyfrowym 
przedsiębiorstwom typu start-up i MŚP na 
obszarach, które zapewniają przewagę 
konkurencyjną, ale wymagają inwestycji;

Or. en

Poprawka 592
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Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 19 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19c. podkreśla konieczność 
zapewnienia bardzo szybkiej i przystępnej 
cenowo łączności, która jest podstawowym 
narzędziem przedsiębiorstw UE służącym 
do zachowania konkurencyjności w 
ogólnoświatowej gospodarce i 
dostarczania nowej treści, zastosowań i 
usług;

Or. en

Poprawka 593
Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 19 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19d. uznaje znaczenie europejskiego 
podejścia do gospodarki opartej na 
danych, która jest przejrzysta, 
niezawodna, interoperacyjna i 
ukierunkowana na człowieka; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
stopniowego ograniczania rozdrobnienia 
w różnych strategiach krajowych i 
wyrównania dysproporcji we władzy 
rynkowej w celu wspierania 
ogólnounijnego przepływu danych, 
interoperacyjności, zarządzania danymi, 
ich ochrony i (ponownego) 
wykorzystywania;

Or. en


