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Poprawka 594
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, Andrus 
Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 
względu na poważny niedobór 
niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; 
apeluje do Komisji o zwiększenie budżetu 
na te programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w tym na 
„Horyzont Europa”, a także o wspieranie 
synergii między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 
synergii między wszystkimi programami 
unijnymi;

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 
względu na poważny niedobór 
niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; 
podkreśla potrzebę znacznego zwiększenia 
wydatków na badania, rozwój i innowacje 
jako kluczowego elementu osiągnięcia 
dwojakiej transformacji, poprawy 
strategicznego przywództwa i autonomii 
oraz zwiększenia długoterminowej 
konkurencyjności; wzywa państwa 
członkowskie do wywiązania się z 
zobowiązania do przeznaczania 3 % PKB 
na badania i rozwój; uważa, że potrzebne 
jest zwiększenie finansowania na rzecz 
programu „Horyzont Europa”, a także 
programu „Cyfrowa Europa” i 
instrumentu „Łącząc Europę” 
(technologie cyfrowe i energia), aby 
osiągnąć ambitne cele; dostrzega 
skuteczne wsparcie zapewniane przez 
Europejską Radę ds. Innowacji oraz 
Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii (EIT), a także domaga się 
wzmocnienia ich misji; apeluje o podjęcie 
współpracy publiczno-prywatnej w celu 
propagowania transferu wiedzy i 
technologii z ośrodków badań naukowych 
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i uniwersytetów do procesów 
przemysłowych, z wykorzystaniem 
ekosystemu przemysłowego; apeluje do 
Komisji o zwiększenie budżetu na te 
programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w tym na 
„Horyzont Europa” i „Cyfrowa Europa”, a 
także o wspieranie synergii między 
regionalnymi, krajowymi, europejskimi i 
prywatnymi źródłami finansowania przez 
wykorzystywanie synergii między 
wszystkimi programami unijnymi; wzywa 
Komisję do nadania priorytetowego 
znaczenia szeregowi procesów 
przemysłowych poddanych dekarbonizacji 
i opartych na odnawialnych źródłach 
energii; uznaje znaczenie ochrony 
własności intelektualnej w celu 
zachęcenia do inwestycji w badania i 
rozwój koniecznych do zapewnienia 
stałego udziału przemysłu UE w rozwoju 
kluczowych technologii takich jak 5G i 
6G, niezbędnych do osiągnięcia unijnych 
celów w zakresie łączności na 2025 r.;

Or. en

Poprawka 595
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz tworzenia nowych rynków; ubolewa 
w związku z tym, że inwestycje Unii w 
badania naukowe i rozwój, wyrażone jako 
odsetek PKB, są mniejsze niż w przypadku 
jej globalnych konkurentów oraz że cierpi 
ona na poważny deficyt zdolności 
innowacyjnych w małych i średnich 
przedsiębiorstwach ze względu na 
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w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 
względu na poważny niedobór 
niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; 
apeluje do Komisji o zwiększenie budżetu 
na te programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w tym na 
„Horyzont Europa”, a także o wspieranie 
synergii między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 
synergii między wszystkimi programami 
unijnymi;

poważny brak niezbędnego kapitału 
wysokiego ryzyka; apeluje do Komisji o 
znaczne zwiększenie budżetu i upewnienie 
się, że fundusze, które kładą podwaliny 
pod transformację przemysłu Unii, są 
odporne na zmianę klimatu; powtarza 
swój apel o budżet w wysokości co 
najmniej 120 mld EUR na „Horyzont 
Europa”, a także o wspieranie synergii 
między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania, z wykorzystywaniem 
synergii między wszystkimi programami 
unijnymi; popiera utworzenie 
europejskich partnerstw w ramach 
programu „Horyzont Europa” w celu 
wykorzystania inwestycji sektora 
prywatnego oraz wsparcia odbudowy i 
transformacji ekologicznej i cyfrowej, 
wzywa jednak Komisję do zapewnienia, by 
partnerstwa te były przejrzyste i 
integracyjne na wszystkich etapach 
wdrażania, w szczególności w odniesieniu 
do ich strategicznych programów 
badawczych i rocznych programów prac, 
unikały wszelkich konfliktów interesów i 
zawłaszczania przez korporacje oraz 
zapewniały społeczeństwu prawdziwą 
wartość dodaną; domaga się wdrożenia 
znacznej części funduszy dostępnych dla 
MŚP w ramach programu „Horyzont 
Europa” za pośrednictwem Europejskiej 
Rady ds. Innowacji, ale także części 
programu opartych na współpracy;

Or. en

Poprawka 596
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 
względu na poważny niedobór 
niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; 
apeluje do Komisji o zwiększenie budżetu 
na te programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w tym na 
„Horyzont Europa”, a także o wspieranie 
synergii między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 
synergii między wszystkimi programami 
unijnymi;

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
przypomina, że innowacje stanowią siłę 
napędową konkurencyjności dla 
strategicznych ekosystemów 
przemysłowych oraz że powinno to 
przekładać się na wzmocnione wsparcie 
dla innowacji i przedsiębiorczości na 
każdym etapie cyklu innowacyjnego, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na wczesny 
etap oraz wprowadzanie na rynek, gdy 
dostępność kapitału ma krytyczne 
znaczenie dla przeprowadzenia 
pomyślnego wdrożenia; ubolewa w 
związku z tym, że inwestycje Unii w 
badania naukowe i rozwój, wyrażone jako 
odsetek PKB, są mniejsze niż w przypadku 
jej globalnych konkurentów oraz że cierpi 
ona na poważny deficyt zdolności 
innowacyjnych w małych i średnich 
przedsiębiorstwach ze względu na 
poważny niedobór niezbędnego kapitału 
wysokiego ryzyka i istniejącą biurokrację; 
apeluje do Komisji o wzmocnienie zachęt i 
zwiększenie budżetu na te programy, które 
kładą podwaliny pod transformację 
przemysłu Unii, w tym na „Horyzont 
Europa” i „Cyfrowa Europa”, a także o 
wspieranie synergii między regionalnymi, 
krajowymi, europejskimi i prywatnymi 
źródłami finansowania przez 
wykorzystywanie synergii między 
wszystkimi programami unijnymi; zwraca 
uwagę na potrzebę większego skupienia 
się na badaniach i innowacjach w 
obszarze polityki spójności;

Or. en

Poprawka 597
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut
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Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 
względu na poważny niedobór 
niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; 
apeluje do Komisji o zwiększenie budżetu 
na te programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w tym na 
„Horyzont Europa”, a także o wspieranie 
synergii między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 
synergii między wszystkimi programami 
unijnymi;

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga znacznych nakładów w obszarze 
badań i rozwoju oraz uwzględnienia nowej 
wiedzy i innowacyjności na istniejących 
rynkach oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 
względu na poważny niedobór 
niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; 
apeluje do Komisji o zwiększenie budżetu 
na te programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w 
szczególności na „Horyzont Europa” do 
120 mld EUR, a także o wspieranie 
synergii między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 
synergii między wszystkimi programami 
unijnymi; zachęca ponadto Komisję do 
ustanowienia, w ramach programu 
„Horyzont Europa”, misji poświęconej 
dekarbonizacji przemysłu, oraz do 
zapewnienia, by pomimo pogorszenia 
koniunktury gospodarczej 
spowodowanego kryzysem związanym z 
COVID-19 fundusz innowacyjny 
dysponował koniecznymi środkami 
finansowymi, aby pomóc przemysłowi we 
wprowadzaniu innowacji w obszarze 
technologii i produktów niskoemisyjnych;

Or. en

Poprawka 598
Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda
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Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 
względu na poważny niedobór 
niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; 
apeluje do Komisji o zwiększenie budżetu 
na te programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w tym na 
„Horyzont Europa”, a także o wspieranie 
synergii między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 
synergii między wszystkimi programami 
unijnymi;

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 
względu na poważny niedobór 
niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; 
apeluje do Komisji o zwiększenie budżetu 
na te programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w tym na 
„Horyzont Europa”, a także o wspieranie 
synergii między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 
synergii między wszystkimi programami 
unijnymi; uznaje znaczenie ochrony 
własności intelektualnej w celu 
zachęcenia do inwestycji w badania i 
rozwój koniecznych do zapewnienia 
stałego udziału przemysłu UE w rozwoju 
kluczowych technologii takich jak 5G i 
6G, niezbędnych do osiągnięcia unijnych 
celów w zakresie łączności na 2025 r.;

Or. en

Poprawka 599
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka
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20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 
względu na poważny niedobór 
niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; 
apeluje do Komisji o zwiększenie budżetu 
na te programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w tym na 
„Horyzont Europa”, a także o wspieranie 
synergii między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 
synergii między wszystkimi programami 
unijnymi;

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 
względu na poważny niedobór 
niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; 
apeluje do Komisji o ustanowienie 
warunków dotyczących zgodności z 
zasadą zrównoważonego rozwoju 
środowiska oraz o zwiększenie budżetu na 
te programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w tym na 
„Horyzont Europa”, aby nadać priorytet 
badaniom i innowacjom w przełomowe 
projekty lub technologie mogące 
prowadzić do zmian transformacyjnych 
zgodnie z celami Europejskiego Zielonego 
Ładu; apeluje także o wspieranie synergii 
między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 
synergii między wszystkimi programami 
unijnymi;

Or. en

Poprawka 600
Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
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ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 
względu na poważny niedobór 
niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; 
apeluje do Komisji o zwiększenie budżetu 
na te programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w tym na 
„Horyzont Europa”, a także o wspieranie 
synergii między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 
synergii między wszystkimi programami 
unijnymi;

ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 
względu na poważny niedobór 
niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; 
apeluje do Komisji o zwiększenie budżetu 
na te programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w tym na 
„Horyzont Europa” i InvestEU, za pomocą 
odpowiednich instrumentów 
finansowania rozwoju rynku 
przełomowych technologii wspieranych 
dzięki ustanowieniu Europejskiej Rady ds. 
Innowacji, a także o wspieranie synergii 
między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 
synergii między wszystkimi programami 
unijnymi;

Or. en

Poprawka 601
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 
względu na poważny niedobór 

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 
względu na poważny niedobór 
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niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; 
apeluje do Komisji o zwiększenie budżetu 
na te programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w tym na 
„Horyzont Europa”, a także o wspieranie 
synergii między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 
synergii między wszystkimi programami 
unijnymi;

niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; 
apeluje do Komisji o zwiększenie budżetu 
na te programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w tym na 
„Horyzont Europa”, o utworzenie 
odpowiednich instrumentów 
finansowania rozwoju rynku 
przełomowych technologii wspieranych 
dzięki ustanowieniu Europejskiej Rady ds. 
Innowacji, a także o wspieranie synergii 
między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 
synergii między wszystkimi programami 
unijnymi;

Or. en

Poprawka 602
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 
względu na poważny niedobór 
niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; 
apeluje do Komisji o zwiększenie budżetu 
na te programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w tym na 
„Horyzont Europa”, a także o wspieranie 
synergii między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz tworzenia nowych rynków; ubolewa 
w związku z tym, że inwestycje Unii w 
badania naukowe i rozwój, wyrażone jako 
odsetek PKB, są mniejsze niż w przypadku 
jej globalnych konkurentów oraz że cierpi 
ona na poważny deficyt zdolności 
innowacyjnych w małych i średnich 
przedsiębiorstwach ze względu na 
poważny brak niezbędnego kapitału 
wysokiego ryzyka; apeluje do Komisji o 
zwiększenie budżetu na te programy, które 
kładą podwaliny pod transformację 
przemysłu Unii, w tym na „Horyzont 
Europa”, o utworzenie odpowiednich 
instrumentów finansowania rozwoju 
rynku przełomowych technologii 
wspieranych dzięki ustanowieniu 
Europejskiej Rady ds. Innowacji, a także o 
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synergii między wszystkimi programami 
unijnymi;

wspieranie synergii między regionalnymi, 
krajowymi, europejskimi i prywatnymi 
źródłami finansowania, z 
wykorzystywaniem synergii między 
wszystkimi programami unijnymi;

Or. en

Poprawka 603
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 
względu na poważny niedobór 
niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; 
apeluje do Komisji o zwiększenie budżetu 
na te programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w tym na 
„Horyzont Europa”, a także o wspieranie 
synergii między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 
synergii między wszystkimi programami 
unijnymi;

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 
względu na poważny niedobór 
niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka i 
niedostatek odpowiednich umiejętności; 
apeluje do Komisji o wzmocnienie 
rozpowszechniania polityki 
innowacyjności przez zwiększenie budżetu 
na te programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w tym na 
„Horyzont Europa”, a także o wspieranie 
synergii między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 
synergii między wszystkimi programami 
unijnymi;

Or. en
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Poprawka 604
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 
względu na poważny niedobór 
niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; 
apeluje do Komisji o zwiększenie budżetu 
na te programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w tym na 
„Horyzont Europa”, a także o wspieranie 
synergii między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 
synergii między wszystkimi programami 
unijnymi;

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności; ubolewa w związku z 
tym, że inwestycje Unii w badania 
naukowe i rozwój, wyrażone jako odsetek 
PKB, są mniejsze niż w przypadku innych 
podmiotów oraz że cierpi ona na poważny 
deficyt zdolności innowacyjnych w małych 
i średnich przedsiębiorstwach; apeluje do 
Komisji o zwiększenie budżetu na te 
programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w tym na 
„Horyzont Europa”, a także o wspieranie 
synergii między regionalnymi, krajowymi i 
europejskimi źródłami finansowania przez 
wykorzystywanie synergii między 
wszystkimi programami unijnymi;

Or. en

Poprawka 605
Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
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innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 
względu na poważny niedobór 
niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; 
apeluje do Komisji o zwiększenie budżetu 
na te programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w tym na 
„Horyzont Europa”, a także o wspieranie 
synergii między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 
synergii między wszystkimi programami 
unijnymi;

innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 
względu na poważny niedobór 
niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; 
apeluje do Komisji o zwiększenie budżetu 
na te programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w tym na 
„Horyzont Europa”, a także o wspieranie 
synergii między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 
synergii między wszystkimi programami 
unijnymi; zwraca uwagę na potrzebę 
większego skupienia się na badaniach i 
innowacjach w obszarze polityki 
spójności;

Or. en

Poprawka 606
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 
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względu na poważny niedobór 
niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; 
apeluje do Komisji o zwiększenie budżetu 
na te programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w tym na 
„Horyzont Europa”, a także o wspieranie 
synergii między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 
synergii między wszystkimi programami 
unijnymi;

względu na poważny niedobór 
niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; 
apeluje do Komisji o wzmocnienie zachęt i 
zwiększenie budżetu na te programy, które 
kładą podwaliny pod transformację 
przemysłu Unii, w tym na „Horyzont 
Europa”, a także o wspieranie synergii 
między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 
synergii między wszystkimi programami 
unijnymi;

Or. en

Poprawka 607
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 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach ze 
względu na poważny niedobór 
niezbędnego kapitału wysokiego ryzyka; 
apeluje do Komisji o zwiększenie budżetu 
na te programy, które kładą podwaliny pod 
transformację przemysłu Unii, w tym na 
„Horyzont Europa”, a także o wspieranie 
synergii między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 

20. uważa, że transformacja przemysłu 
wymaga uwzględnienia nowej wiedzy i 
innowacyjności na istniejących rynkach 
oraz wykorzystywania tej wiedzy i 
innowacyjności w tworzeniu rynków; 
ubolewa w związku z tym, że inwestycje 
Unii w badania naukowe i rozwój, 
wyrażone jako odsetek PKB, są mniejsze 
niż w przypadku jej globalnych 
konkurentów oraz że cierpi ona na 
poważny deficyt zdolności innowacyjnych 
w przedsiębiorstwach ze względu na 
poważny niedobór niezbędnego kapitału 
wysokiego ryzyka; apeluje do Komisji o 
zwiększenie budżetu na te programy, które 
kładą podwaliny pod transformację 
przemysłu Unii, w tym na „Horyzont 
Europa”, a także o wspieranie synergii 
między regionalnymi, krajowymi, 
europejskimi i prywatnymi źródłami 
finansowania przez wykorzystywanie 
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synergii między wszystkimi programami 
unijnymi;

synergii między wszystkimi programami 
unijnymi;

Or. en

Poprawka 608
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Massimiliano Smeriglio

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zauważa, że konkurencyjny 
przemysł zależy w dużej mierze od 
rekrutowania i zatrzymywania 
wykwalifikowanej siły roboczej; 
odnotowuje ponadto, że tylko w 
następnych pięciu latach 120 milionów 
Europejczyków będzie musiało podnieść 
lub zmienić swoje kwalifikacje1a; bardzo 
obawia się jednak, że europejskie systemy 
kształcenia i szkolenia mogą nie zdołać 
dotrzymać kroku tym zmianom; wzywa w 
związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania postępów w 
tworzeniu europejskiego obszaru 
edukacji, zmierzającego do wypracowania 
równych warunków działania oraz 
podniesienia standardów w obszarze 
kształcenia w całej Europie, a także do 
zwiększenia inwestycji w kształcenie, 
umiejętności i uczenie się przez całe życie;
_________________
1a COM(2020)102 final.

Or. en

Poprawka 609
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

20a. w tym względzie uważa także, że 
lepiej przygotowane i bardziej odporne 
społeczeństwo ma kluczowe znaczenie w 
radzeniu sobie z zakłóceniami na skalę 
europejską lub światową oraz w 
podejmowaniu kompleksowych działań 
politycznych w odpowiedzi na nie; istotne 
znaczenie w tym względzie mają 
inwestycje w badania naukowe; w tym 
celu wzywa Komisję do uruchomienia w 
ramach programu „Horyzont Europa” 
instrumentu partnerstwa ds. gotowości na 
wypadek pandemii i odporności 
społecznej; partnerstwo zapewniłoby 
warunki dla lepszej koordynacji na 
szczeblu UE, określałoby obszary 
priorytetowe i uruchamiałoby działania, 
które wymagają wysokiej jakości badań 
medycznych i skoordynowanych 
inwestycji w badania i innowacje;

Or. en

Poprawka 610
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa Komisję do zaangażowania 
się w budowę wydajnego i 
konkurencyjnego europejskiego 
kompleksu wojskowo-przemysłowego 
poprzez optymalne wykorzystanie 
instrumentów takich jak Europejski 
Fundusz Obronny w celu wsparcia tego 
sektora w obszarach badań, rozwoju, 
prototypowania i doskonalenia procesów 
przemysłowych; z zadowoleniem 
przyjmuje utworzenie Dyrekcji Generalnej 
ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni 
Kosmicznej, ponieważ zapewnia ona 
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zdolność administracyjną umożliwiającą 
osiągnięcie tego celu;

Or. fr

Poprawka 611
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 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. uważa, że przedsiębiorstwa 
społeczne powinny być w pełni 
zaangażowane w osiąganie wyników 
strategii przemysłowej, gdyż tworzą 
wartość publiczną i wywierają zasadniczy 
wpływ na społeczności lokalne, z których 
się wywodzą; wzywa w związku z tym 
Komisję do wzięcia pod uwagę specyfiki 
tej kategorii przedsiębiorstw podczas 
projektowania instrumentów finansowych 
w ramach unijnych programów 
inwestycyjnych w celu wzmocnienia ich 
dostępu do finansowania;

Or. en

Poprawka 612
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa Komisję do zainwestowania 
w budowę wydajnego i konkurencyjnego 
europejskiego kompleksu wojskowo-
przemysłowego dzięki optymalnemu 
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wykorzystaniu instrumentów takich jak 
Fundusz Obronny w celu wsparcia 
sektora w obszarze badań, rozwoju i 
prototypowania oraz rozwoju procesów 
przemysłowych; z zadowoleniem 
przyjmuje utworzenie Dyrekcji Generalnej 
ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni 
Kosmicznej, która zapewnia zdolności 
administracyjne do osiągnięcia tego celu;

Or. en

Poprawka 613
Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. uznaje badania i innowacje za siłę 
napędową rozwoju przemysłu oraz 
osiągania bardziej ambitnych celów UE 
na 2030 r. w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju (gospodarczego, środowiskowego 
i społecznego), a także długoterminowych 
celów w zakresie klimatu i energii; wzywa 
Komisję do dalszego wspierania 
programów badawczych w zakresie badań 
i innowacji przemysłowych we wszystkich 
sektorach przemysłu – z jednoczesnym 
utrzymaniem wsparcia dla badań 
podstawowych i stosowanych;

Or. en

Poprawka 614
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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20a. jest zdania, że obecnie 
obowiązujące prawa własności 
intelektualnej nie sprzyjają 
innowacyjności; uważa, że zwiększona 
przejrzystość, innowacyjne zarządzanie i 
stosowanie licencji mogą przynieść 
szybsze rozwiązania rynkowe; wzywa 
Komisję do znalezienia równowagi między 
egzekwowaniem praw własności 
intelektualnej a wspieraniem innowacji, w 
szczególności w odniesieniu do 
zapewniania dostępu do leków i ochrony 
zdrowia publicznego;

Or. en

Poprawka 615
Dan Nica, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Tsvetelina Penkova, Romana Jerković, Josianne Cutajar

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa Komisję do dalszego 
wspierania zdolności europejskich 
innowacyjnych przedsiębiorstw do 
utrzymania skutecznej ochrony swoich 
inwestycji w badania i rozwój, 
zapewniania godziwego dochodu, a w 
ujęciu bardziej długoterminowym do 
dalszego opracowywania otwartych 
standardów technologicznych, które 
wspierają konkurencję i wybór, zwiększają 
strategiczną autonomię Europy i 
cyberbezpieczeństwo, a także zapewniają 
zatrudnienie o wysokiej wartości;

Or. en

Poprawka 616
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Projekt rezolucji
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Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. uznaje znaczenie ochrony 
własności intelektualnej w celu 
zachęcenia do inwestycji w badania i 
rozwój koniecznych do zapewnienia 
stałego udziału przemysłu UE w rozwoju 
technologii kluczowych takich jak 5G i 
6G, niezbędnych do osiągnięcia unijnych 
celów w zakresie łączności na 2025 r.;

Or. en

Poprawka 617
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa Komisję do uwzględnienia 
w swojej następnej strategii 
farmaceutycznej i przemysłowej środków 
skupiających się na zapewnianiu, by 
Europa „pozostawała innowatorem i 
światowym liderem”, jak wskazała 
przewodnicząca Ursula von der Leyen w 
piśmie określającym zadania 
skierowanym do komisarz do spraw 
zdrowia Stelli Kyriakides;

Or. en

Poprawka 618
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa Komisję do opracowania 
wraz z państwami członkowskimi 
ewentualnego bodźca podatkowego w celu 
pobudzenia inwestycji w badania i rozwój, 
które zmniejszyły się znacznie ze względu 
na kryzys związany z COVID-19;

Or. en

Poprawka 619
Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. przypomina o apelu Parlamentu o 
przekazanie 120 mld EUR na program 
„Horyzont Europa”, aby pozwolić na 
realizację wszystkich wyznaczonych dla 
niego priorytetów;

Or. en

Poprawka 620
Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. podkreśla konieczność 
zagwarantowania przyszłościowego 
programu „Horyzont Europa” o znacznie 
zwiększonym budżecie i wzmocnionym 
modelu badań opartych na współpracy; 
biorąc pod uwagę wysiłki, jakie podejmie 
przemysł, aby przyczynić się do 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju do 2050 r., przypomina o 



AM\1208892PL.docx 23/79 PE653.982v02-00

PL

potrzebie wzmocnienia poziomu ambicji i 
zwiększenia zaproponowanego budżetu 
dla programu „Horyzont Europa” do co 
najmniej 120 mld EUR, z czego co 
najmniej 56 % należy przeznaczyć na filar 
II „Globalne wyzwania i europejska 
konkurencyjność przemysłowa”; zwraca 
się do Komisji o wzmożone promowanie 
doskonałości i współpracy wśród różnych 
podmiotów w obszarze badań i innowacji 
oraz o zapewnienie skutecznych ram dla 
sprostania wyzwaniom wpływającym na 
gospodarkę, przemysł i społeczeństwo UE; 
wzywa Komisję, aby rozważyła 
ustanowienie dodatkowych instrumentów 
partnerstwa, które powinny być 
utrzymywane w całym okresie 
obowiązywania programu „Horyzont 
Europa”;

Or. en

Poprawka 621
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. wzywa Komisję do zapewnienia, by 
przedsiębiorstwa i podmioty społeczne 
były w pełni zaangażowane w jednolity 
rynek oraz by nadano im priorytet w 
przyszłej strategii przemysłowej, gdyż 
pokazały one już, że są odporne, tworzą 
wartość publiczną i wywierają zasadniczy 
wpływ na społeczności lokalne, z których 
się wywodzą, oraz opierają się na 
wartościach, które powinny przewodzić 
etapowi odbudowy i transformacji; wzywa 
w tym względzie Komisję do 
wprowadzenia szczególnych instrumentów 
wsparcia i finansowania, które mogą 
pomagać przedsiębiorstwom tej kategorii, 
oraz do zapewnienia, by mogły one 
uzyskiwać dostęp do wszystkich unijnych 
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programów inwestycyjnych, a także do 
doceniania roli wykupów pracowniczych 
w dobie kryzysu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 622
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. domaga się ustanowienia 
europejskiej sieci w celu wsparcia i 
lepszego koordynowania wysokiej jakości 
badań medycznych w Europie, biorąc pod 
uwagę głęboką fragmentację działań 
badawczych w tym obszarze; ponownie 
wyraża potrzebę wprowadzenia planu 
ograniczenia ryzyka niedoboru leków w 
celu zarządzania wszelkimi zagrożeniami i 
ryzykiem dla łańcucha dostaw leków o 
krytycznym znaczeniu; przypomina o 
znaczeniu opierającego się na badaniach 
przemysłu farmaceutycznego mającego 
zasadniczy wkład w wysokiej jakości 
produkcję i dostawę leków w celu 
zaspokojenia potrzeb wszystkich 
pacjentów, z zapewnieniem innowacji oraz 
wsparciem odporności, zdolności 
reagowania i gotowości systemów opieki 
zdrowotnej do sprostania przyszłym 
wyzwaniom;

Or. en

Poprawka 623
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
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Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus 
Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. podkreśla znaczenie partnerstw 
instytucjonalnych w ramach programu 
„Horyzont Europa” jako wydajnych 
narzędzi promujących działania w 
obszarze badań i innowacji w ramach 
strategicznych ekosystemów 
przemysłowych;

Or. en

Poprawka 624
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. uznaje znaczenie badań i 
innowacji oraz domaga się ustanowienia 
prawdziwej europejskiej sieci wspierającej 
wysokiej jakości badania medyczne w 
Europie;

Or. en

Poprawka 625
Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. wzywa Komisję do opracowania 
wraz z państwami członkowskimi 
ewentualnego bodźca podatkowego w celu 
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stymulowania inwestycji w badania i 
rozwój, które zmniejszyły się ze względu 
na kryzys związany z COVID-19;

Or. en

Poprawka 626
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 20 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20c. zwraca uwagę na potrzebę 
dotrzymywania kroku USA i Chinom pod 
względem zachęt dotyczących własności 
intelektualnej w obszarze nauk 
biologicznych, tak aby Europa pozostała 
atrakcyjnym miejscem dla inwestycji w 
badania i rozwój oraz rozwoju 
przemysłowego; wzywa Komisję do 
utrzymania i rozwoju światowej klasy 
europejskiego systemu własności 
intelektualnej dzięki promowaniu silnej 
ochrony własności intelektualnej, 
zachętom i mechanizmom nagród w 
obszarze badań i rozwoju z myślą o 
przyciąganiu inwestycji w rozwój 
przyszłych innowacji z korzyścią dla 
pacjentów;

Or. en

Poprawka 627
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 20 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

20c. wzywa Komisję do 
przeanalizowania środków 
przeciwdziałania potencjalnej utracie 
wiedzy i innowacji w czasie obecnego 
kryzysu, w tym również instrumentów, 
które wspierają przedsiębiorstwa w 
tymczasowej wymianie wiedzy 
pracowników z publicznymi 
organizacjami badawczymi i 
uniwersytetami, aby umożliwić 
prowadzenie badań publiczno-prywatnych 
dotyczących priorytetów publicznych, a 
także utrzymywać zdolności do 
zatrudnienia i innowacji w okresach 
kryzysu;

Or. en

Poprawka 628
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 20 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20d. uznaje, że opierający się na 
badaniach przemysł farmaceutyczny jest 
sektorem o zasadniczym znaczeniu 
przyczyniającym się do wysokiej jakości 
produkcji i dostaw leków dla zaspokojenia 
potrzeb wszystkich pacjentów, 
zapewnienia przyszłych innowacji w celu 
uwzględnienia niezaspokojonych, nadal 
występujących potrzeb oraz wspierania 
odporności, zdolności reagowania i 
gotowości systemów opieki zdrowotnej do 
sprostania przyszłym wyzwaniom, w tym 
pandemiom; przyznaje, że sektor 
farmaceutyczny zatrudnia około 765 000 
pracowników o znaczeniu krytycznym w 
Europie, wspiera około 2,7 mln miejsc 
pracy w UE oraz zapewnia największy 
wkład w dodatni bilans handlowy Europy, 
który w 2018 r. wyniósł ponad 91 mld 
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EUR;

Or. en

Poprawka 629
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, 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

Projekt rezolucji
Ustęp 20 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20d. z zadowoleniem przyjmuje 
podejście oparte na sojuszach 
przemysłowych oraz zaproponowane 
sojusze w obszarze wodoru, sektorów 
niskoemisyjnych, baterii, przemysłowych 
chmur i platform oraz surowców; 
podkreśla, że MŚP odgrywają kluczową 
rolę w tworzeniu sojuszów przemysłowych 
i ich łańcuchów produkcji; zwraca uwagę 
na zapotrzebowanie na odpowiednie 
instrumenty finansowe dla sojuszów; 
wzywa Komisję do włączenia 
wychwytywania (wykorzystania) i 
składowania dwutlenku węgla do 
sojuszów przemysłowych w obszarze 
wodoru i sektorów niskoemisyjnych; 
wymogi prawne muszą stworzyć ramy dla 
innowacji w obszarze przyjaznej dla 
klimatu mobilności i przyjaznego dla 
klimatu wytwarzania energii;

Or. en

Poprawka 630
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Bernard Guetta, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Andrus Ansip
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Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi; domaga się zarządzania 
tymi ekosystemami angażującego 
wszystkie zainteresowane strony z 
sektorów przemysłowych, które są 
kluczowe dla osiągnięcia transformacji 
energetycznej i cyfrowej; uważa, że 
ekosystemy powinny odgrywać rolę w 
definiowaniu rozwiązań i środków 
przyjmowanych w celu wdrożenia 
europejskiej strategii przemysłowej; 
przypomina, że sektorowe plany działania 
ogłoszone w ramach Zielonego Ładu i 
strategia przemysłowa oraz prace już 
podjęte w ramach wcześniejszych 
europejskich forów przemysłowych, w 
szczególności Strategicznego Forum ds. 
Ważnych Projektów Stanowiących 
Przedmiot Wspólnego Europejskiego 
Zainteresowania, należy wziąć pod uwagę 
w przyszłych pracach ekosystemów 
przemysłowych;

Or. en
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Poprawka 631
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi; wzywa Komisję do 
opracowania, oprócz dotychczas 
zdefiniowanych strategicznych łańcuchów 
wartości, silnej polityki przemysłowej dla 
każdego z czternastu strategicznych 
ekosystemów przemysłowych, oraz do 
wsparcia solidnych europejskich 
łańcuchów wartości w ekosystemach, 
które są kluczowe dla dwojakiej 
transformacji – ekologicznej i cyfrowej;

Or. en

Poprawka 632
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
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Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; podkreśla, że należy 
opracować politykę przemysłową w 
oparciu o podejście integracyjne, 
przejrzyste i oparte na dowodach; 
podkreśla, że ekosystemy powinny 
obejmować wszystkie elementy łańcucha 
wartości, w tym MŚP; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, twórcami, 
społeczeństwem obywatelskim, 
organizacjami użytkowników końcowych i 
wszystkimi pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku i brakami w 
koordynacji oraz dla udzielania pomocy w 
przejściu przez „dolinę śmierci”, w tym w 
obszarach nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

Or. en

Poprawka 633
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 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
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czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up i 
scale-up, związkami zawodowymi, 
społeczeństwem obywatelskim, 
organizacjami użytkowników końcowych i 
wszystkimi pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi; przypomina w tym 
względzie o znaczeniu promowania 
dialogu społecznego i konsultacji z 
pracownikami podczas opracowywania i 
wdrażania polityki przemysłowej, zgodnie 
z Europejskim filarem praw socjalnych;

Or. en

Poprawka 634
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą i bezpieczną energię po 
przystępnej cenie, a także konieczną 
infrastrukturę energetyczną oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; domaga się analizy 
ekosystemów w celu oceny potrzeb 
każdego sektora w perspektywie jego 
transformacji i zapewnienia pomocy w 
tworzeniu planu transformacji; uważa 
ponadto, że wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
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znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

Or. en

Poprawka 635
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; domaga się bardziej 
szczegółowego przeanalizowania 
wszystkich ekosystemów, w tym 
specjalnych potrzeb każdego objętego 
nimi sektora, a także opracowania 
sektorowych planów inwestycyjnych na 
potrzeby ich transformacji; uważa 
ponadto, że wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
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nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

Or. en

Poprawka 636
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 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; domaga się bardziej 
szczegółowego przeanalizowania 
wszystkich ekosystemów, w tym 
specjalnych potrzeb każdego objętego 
nimi sektora, a także opracowania 
sektorowych planów inwestycyjnych na 
potrzeby ich transformacji; uważa 
ponadto, że wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

Or. en
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Poprawka 637
Marek Paweł Balt

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; domaga się bardziej 
szczegółowego przeanalizowania 
wszystkich ekosystemów, w tym 
specjalnych potrzeb każdego objętego 
nimi sektora, a także opracowania 
sektorowych planów inwestycyjnych na 
potrzeby ich transformacji; uważa 
ponadto, że wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

Or. en

Poprawka 638
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zdania, że ekosystemy będą 21. jest zdania, że ekosystemy będą 
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głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, z zapewnieniem, by w 
żadnym wypadku pracownicy nie ponosili 
kosztów tych wysiłków, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

Or. en

Poprawka 639
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 

21. jest zdania, że zaangażowanie 
wszystkich właściwych zainteresowanych 
stron w ekosystemy przemysłowe ma 
zasadnicze znaczenie dla przygotowania 
kolejnej rewolucji przemysłowej, 
zapewniając odnawialną energię po 
przystępnej cenie oraz transformacyjne 
metody produkcji i świadczenia usług; 
ponadto uważa, że wspieranie współpracy 
między przemysłem, środowiskami 
naukowymi, MŚP, przedsiębiorstwami 
typu start-up, związkami zawodowymi, 
społeczeństwem obywatelskim, 
organizacjami użytkowników końcowych i 
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znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

wszystkimi pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przechodzeniu przez 
„dolinę śmierci”, także w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi, ale wykazujących wysoką 
społeczną wartość dodaną;

Or. en

Poprawka 640
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

21. jest zdania, że oparte na danych 
ekosystemy będą głównymi komponentami 
kolejnej rewolucji przemysłowej, 
wykorzystując zaawansowaną i 
inteligentną produkcję, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji, 
technologie oprogramowania i metody 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

Or. en
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Poprawka 641
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie pozytywnych modeli 
współpracy między różnymi podmiotami 
zaangażowanymi w działania w obszarze 
badań i komercjalizacji umożliwia 
połączenie zasobów organów publicznych, 
uniwersytetów, mikroprzedsiębiorstw i 
MŚP w celu promowania innowacji; 
uważa, że ekosystemy będą głównymi 
elementami kolejnej rewolucji 
przemysłowej, zapewniając źródła 
czystszej energii po przystępnej cenie;

Or. en

Poprawka 642
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 

21. jest zdania, że reprezentatywne 
ekosystemy będą głównymi komponentami 
kolejnej rewolucji przemysłowej, 
zapewniając odnawialną energię po 
przystępnej cenie oraz transformacyjne 
metody produkcji i świadczenia usług; 
uważa ponadto, że wspieranie współpracy 
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przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

między przemysłem, środowiskami 
naukowymi, MŚP, przedsiębiorstwami 
typu start-up, związkami zawodowymi, 
społeczeństwem obywatelskim, 
organizacjami użytkowników końcowych i 
wszystkimi pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla demokratycznej 
transformacji, dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

Or. en

Poprawka 643
Christian Ehler

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, twórcami, 
społeczeństwem obywatelskim, 
organizacjami użytkowników końcowych i 
wszystkimi pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

Or. en
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Poprawka 644
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 
wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

Or. en

Poprawka 645
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystszą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; uważa ponadto, że 

21. jest zdania, że ekosystemy będą 
głównymi komponentami kolejnej 
rewolucji przemysłowej, zapewniając 
czystą energię po przystępnej cenie oraz 
transformacyjne metody produkcji i 
świadczenia usług; ponadto uważa, że 
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wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przejściu przez 
„dolinę śmierci”, w tym w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

wspieranie współpracy między 
przemysłem, środowiskami naukowymi, 
MŚP, przedsiębiorstwami typu start-up, 
związkami zawodowymi, społeczeństwem 
obywatelskim, organizacjami 
użytkowników końcowych i wszystkimi 
pozostałymi zainteresowanymi 
podmiotami będzie mieć kluczowe 
znaczenie dla uporania się z 
niedoskonałościami rynku oraz dla 
udzielania pomocy w przechodzeniu przez 
„dolinę śmierci”, także w obszarach 
nieobjętych jeszcze interesami 
przemysłowymi;

Or. en

Poprawka 646
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. ubolewa nad brakiem 
przejrzystości w procesie identyfikacji 
ekosystemów, brakiem jasnej roli forum 
przemysłowego i sojuszów przemysłowych 
oraz ograniczonymi informacjami 
udostępnianymi społeczeństwu; 
przypomina, że podejście oparte na 
ekosystemach powinno mieć na celu 
zaangażowanie wszystkich odpowiednich 
zainteresowanych stron gospodarczych i 
społecznych, w tym społeczeństwa 
obywatelskiego, w całościowy i przejrzysty 
sposób w dążeniu do promowania otwartej 
debaty i nadrzędnych rozwiązań 
odpowiednich dla wszystkich; wzywa w 
związku z tym Komisję, by zapewniła 
przejrzystość ekosystemów przemysłowych 
oraz jasną rolę dla społeczeństwa 
obywatelskiego, organizacji 
konsumenckich i związków zawodowych 
w ogólnym zarządzaniu strategią 
przemysłową i wszelkimi innymi 
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odpowiednimi przepisami lub 
inicjatywami oraz w ich wdrażaniu;

Or. en

Poprawka 647
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa Komisję do utworzenia 
Forum Wysokiego Szczebla ds. Lepszego 
Dostępu do Innowacji Zdrowotnych z 
udziałem odpowiednich zainteresowanych 
stron, państw członkowskich i Komisji w 
świetle poszczególnych obszarów ich 
kompetencji, aby opracowywać 
rozwiązania oparte na porozumieniu 
zainteresowanych stron w celu 
wprowadzenia nowych technologii do 
systemów opieki zdrowotnej oraz 
ograniczenia czasu oczekiwania 
pacjentów w Europie na dostęp do 
nowych form leczenia; podkreśla, że 
Forum Wysokiego Szczebla umożliwiłoby 
ponadto przeprowadzenie kompleksowych 
dyskusji i analizy przyczyn nierównego 
dostępu dla pacjentów i nierównych 
dostaw leków, także z uwzględnieniem 
fragmentacji jednolitego rynku UE i 
różnych podejść krajowych do ustalania 
cen i refundacji, a także inwestycji w 
opiekę zdrowotną i jej organizacji;

Or. en

Poprawka 648
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Bernard 
Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, 
Fredrick Federley, Sylvie Brunet, Andrus Ansip
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Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla potencjalną rolę 
regionów w osiąganiu ambitnych 
europejskich celów przemysłowych; 
uważa, że należy wzmocnić 
międzyregionalną współpracę mającą na 
celu zrównoważoną transformację 
cyfrową, tak jak w ramach strategii 
inteligentnej specjalizacji, aby stymulować 
regionalne ekosystemy; zwraca się w 
związku z tym do Komisji o wsparcie 
rozwoju narzędzi, które mogą zapewnić 
jasny plan działania dla regionów wraz z 
podejściem dostosowanym do potrzeb, aby 
zapewnić czołową pozycję w przemyśle;

Or. en

Poprawka 649
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa Komisję do zapewnienia 
endogenicznego wzrostu w Europie 
poprzez ukierunkowanie wartości przez 
konsumpcję i inwestycje; uważa, że 
finansjalizacja stanowi zagrożenie dla 
płac i inwestycji na skutek przepływu 
zysków z przemysłu do udziałowców; 
uważa, że polityka fiskalna i współpraca 
międzynarodowa w tej kwestii powinny 
ograniczać strategie finansowe 
przedsiębiorstw w celu promowania 
przekazywania nadwyżek pracownikom i 
na inwestycje zamiast udziałowcom;

Or. en
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Poprawka 650
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. uznaje, że opierający się na 
badaniach przemysł farmaceutyczny jest 
zasadniczym sektorem przyczyniającym 
się do zapewnienia wysokiej jakości 
produkcji i dostaw leków dla zaspokojenia 
potrzeb wszystkich pacjentów, 
zagwarantowania przyszłych innowacji 
zmierzających do uwzględnienia 
niezaspokojonych, nadal występujących 
potrzeb oraz wspierania odporności, 
zdolności reagowania i gotowości 
systemów opieki zdrowotnej do sprostania 
przyszłym wyzwaniom, w tym pandemiom;

Or. en

Poprawka 651
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa Komisję do zapewnienia 
zrównoważonej reprezentacji w ramach 
forum przemysłowego skupiającego 
właściwe zainteresowane strony i 
partnerów handlowych z każdego z 
czternastu strategicznych ekosystemów 
przemysłowych; domaga się zapewnienia 
pełnego uczestnictwa organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego i 
niezależnych ekspertów oraz 
zrównoważenia interesów publicznych, 
społecznych i prywatnych w ramach 



AM\1208892PL.docx 45/79 PE653.982v02-00

PL

forum przemysłowego;

Or. en

Poprawka 652
François-Xavier Bellamy

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla, że inwestycje w 
kluczowe łańcuchy wartości będą 
odgrywać zasadniczą rolę w zachowaniu 
naszej przyszłej strategicznej autonomii; 
uważa, że konieczne jest nadanie 
priorytetowego znaczenia inwestycjom w 
przemysł o istotnym znaczeniu dla naszej 
strategicznej autonomii, takim jak w 
bezpieczeństwo, obronność, suwerenność 
żywnościowa i zdrowie;

Or. en

Poprawka 653
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. uważa, że sektory o zasadniczym 
znaczeniu dla zapewnienia autonomii 
polityki UE w obszarze zdrowia, 
bezpieczeństwa, transportu i 
infrastruktury wymagają skokowych 
postępów w celu zagwarantowania ich 
długoterminowego rozwoju; wzywa 
Komisję do zaplanowania polityki w 
kluczowych sektorach o zasadniczym 
znaczeniu, aby zrównoważyć rozwój 
takich branż w całej Europie, w ramach 
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dyskusji w grupach roboczych 
zainteresowanych stron obejmujących 
wyżej wspomniane zainteresowane strony; 
domaga się utworzenia w każdym 
zidentyfikowanym sektorze kluczowym 
platform publicznych na rzecz badań i 
rozwoju oraz badań i technologii, za 
pośrednictwem których wyżej wspomniane 
zainteresowane strony będą mogły 
określać i wspierać innowacje produktowe 
i procesowe odpowiadające na odnośne 
potrzeby obywateli;

Or. en

Poprawka 654
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun 
Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że zamówienia publiczne to 
zasadniczy czynnik stymulujący 
transformację przemysłu; wzywa Komisję 
do przeanalizowania, jak w pełni 
wykorzystać dźwignię oferowaną przez 
publiczne wydatki i inwestycje w celu 
osiągnięcia celów polityki, w tym przez 
nadanie kryteriom środowiskowym i 
społecznym obowiązkowego charakteru w 
zamówieniach publicznych; apeluje 
również do Komisji o dążenie do 
opracowania ambitniejszego instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym, przewidującego 
wzajemność i wzajemnie uznawane normy;

22. uważa, że zamówienia publiczne to 
zasadniczy czynnik stymulujący 
transformację przemysłu; wzywa Komisję 
do przeanalizowania, jak w pełni 
wykorzystać dźwignię oferowaną przez 
publiczne wydatki i inwestycje w celu 
osiągnięcia celów polityki, w tym przez 
nadanie kryteriom środowiskowym i 
społecznym obowiązkowego charakteru w 
zamówieniach publicznych oraz przez 
ustanowienie obowiązków 
sprawozdawczych dla Komisji i państw 
członkowskich; wzywa instytucje 
zamawiające do systematycznego 
wykorzystywania podejścia opartego na 
najlepszej relacji jakości do ceny w całym 
cyklu życia produktów i usług; zachęca 
instytucje zamawiające do stosowania 
przepisu (art. 85 dyrektywy sektorowej), 
który umożliwia odrzucanie oferty, jeżeli 
ponad 50 % wartości dodanej pochodzi 
spoza UE, aby wspierać miejsca pracy w 
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przemyśle w Europie; wzywa Komisję do 
zapewnienia, by programy inwestycyjne 
UE nie trafiały do przedsiębiorstw 
państwowych z państw trzecich, co 
skutkowałoby nadmiernie zaniżonymi 
ofertami cenowymi i nieuczciwą 
konkurencją; apeluje również do Komisji 
o dążenie do opracowania ambitniejszego 
instrumentu dotyczącego udzielania 
zamówień publicznych w kontekście 
międzynarodowym, przewidującego 
wzajemność i wzajemnie uznawane normy, 
oraz o propagowanie europejskich 
preferencji w określonych sektorach 
strategicznych;

Or. en

Poprawka 655
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że zamówienia publiczne to 
zasadniczy czynnik stymulujący 
transformację przemysłu; wzywa Komisję 
do przeanalizowania, jak w pełni 
wykorzystać dźwignię oferowaną przez 
publiczne wydatki i inwestycje w celu 
osiągnięcia celów polityki, w tym przez 
nadanie kryteriom środowiskowym i 
społecznym obowiązkowego charakteru w 
zamówieniach publicznych; apeluje 
również do Komisji o dążenie do 
opracowania ambitniejszego instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym, przewidującego 
wzajemność i wzajemnie uznawane normy;

22. uważa, że zielone i zrównoważone 
zamówienia publiczne to zasadniczy 
czynnik stymulujący transformację 
przemysłu; wzywa Komisję do 
przeanalizowania, jak w pełni wykorzystać 
dźwignię oferowaną przez publiczne 
wydatki i inwestycje w celu osiągnięcia 
celów polityki; uważa, że zamówienia 
publiczne stanowią kluczowy element 
Europejskiego planu naprawy 
gospodarczej dzięki nadawaniu 
priorytetowego znaczenia ekoinnowacjom 
oraz trwałym produktom i usługom oraz 
wspieraniu zapotrzebowania na nie, a 
także dzięki umożliwieniu repatriacji 
kluczowych sektorów strategicznych, 
takich jak produkty związane ze zdrowiem 
i rolnictwo, oraz promowaniu krótszych i 
zrównoważonych łańcuchów wartości; 
wzywa Komisję do nadania kryteriom 
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środowiskowym, społecznym i etycznym 
obowiązkowego charakteru w 
zamówieniach publicznych oraz do 
zapewnienia, by MŚP miały sprawiedliwą 
szansę uczestnictwa w znaczącym rynku 
zamówień publicznych; ponadto wzywa 
państwa członkowskie do zwiększania 
świadomości na temat istniejących 
programów promowania usług 
ekologicznych w zamówieniach 
publicznych i lepszego ich 
wykorzystywania; apeluje do Komisji o 
dążenie do opracowania ambitniejszego 
instrumentu dotyczącego udzielania 
zamówień publicznych w kontekście 
międzynarodowym, przewidującego 
bardziej zrównoważone i odporne 
łańcuchy wartości, wzajemność i 
wzajemnie uznawane normy;

Or. en

Poprawka 656
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że zamówienia publiczne to 
zasadniczy czynnik stymulujący 
transformację przemysłu; wzywa Komisję 
do przeanalizowania, jak w pełni 
wykorzystać dźwignię oferowaną przez 
publiczne wydatki i inwestycje w celu 
osiągnięcia celów polityki, w tym przez 
nadanie kryteriom środowiskowym i 
społecznym obowiązkowego charakteru w 
zamówieniach publicznych; apeluje 
również do Komisji o dążenie do 
opracowania ambitniejszego instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym, przewidującego 
wzajemność i wzajemnie uznawane normy;

22. uważa, że zamówienia publiczne to 
zasadniczy czynnik stymulujący 
transformację przemysłu; wzywa Komisję 
do przeanalizowania, jak w pełni 
wykorzystać dźwignię oferowaną przez 
publiczne wydatki i inwestycje w celu 
osiągnięcia celów polityki, w tym przez 
nadanie kryteriom środowiskowym i 
społecznym obowiązkowego charakteru w 
zamówieniach publicznych oraz przez 
stosowanie zasady preferencji europejskiej 
w dziedzinach strategicznych; apeluje 
również do Komisji o dążenie do 
opracowania ambitniejszego instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym, przewidującego 
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wzajemność i wzajemnie uznawane normy; 
ze względu na brak globalnego 
mechanizmu w sprawie dostępu do 
zamówień publicznych wzywa Komisję do 
przyjęcia aktu prawnego „Kupuj 
europejskie” w celu zapewnienia 
przedsiębiorstwom europejskim 
instrumentów analogicznych do 
instrumentów stosowanych przez ich 
najważniejszych konkurentów 
międzynarodowych;

Or. fr

Poprawka 657
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że zamówienia publiczne to 
zasadniczy czynnik stymulujący 
transformację przemysłu; wzywa Komisję 
do przeanalizowania, jak w pełni 
wykorzystać dźwignię oferowaną przez 
publiczne wydatki i inwestycje w celu 
osiągnięcia celów polityki, w tym przez 
nadanie kryteriom środowiskowym i 
społecznym obowiązkowego charakteru w 
zamówieniach publicznych; apeluje 
również do Komisji o dążenie do 
opracowania ambitniejszego instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym, przewidującego 
wzajemność i wzajemnie uznawane normy;

22. uważa, że zamówienia publiczne to 
zasadniczy czynnik stymulujący 
transformację przemysłu; wzywa Komisję 
do przeanalizowania, jak w pełni 
wykorzystać dźwignię oferowaną przez 
publiczne wydatki i inwestycje w celu 
osiągnięcia celów polityki, w tym przez 
nadanie kryteriom dotyczącym 
zrównoważonego rozwoju, 
środowiskowym i społecznym, takim jak 
uwzględnianie śladu węglowego, 
zawartości materiałów z recyklingu i 
warunków pracy dla produkcji produktu 
końcowego w całym cyklu życia, 
obowiązkowego charakteru w 
zamówieniach publicznych; apeluje 
również do Komisji o dążenie do 
opracowania ambitniejszego instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym, przewidującego 
wzajemność i wzajemnie uznawane normy;

Or. en
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Poprawka 658
Dan Nica, Carlo Calenda, Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Tsvetelina Penkova, Romana Jerković

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że zamówienia publiczne to 
zasadniczy czynnik stymulujący 
transformację przemysłu; wzywa Komisję 
do przeanalizowania, jak w pełni 
wykorzystać dźwignię oferowaną przez 
publiczne wydatki i inwestycje w celu 
osiągnięcia celów polityki, w tym przez 
nadanie kryteriom środowiskowym i 
społecznym obowiązkowego charakteru w 
zamówieniach publicznych; apeluje 
również do Komisji o dążenie do 
opracowania ambitniejszego instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym, przewidującego 
wzajemność i wzajemnie uznawane normy;

22. uważa, że zamówienia publiczne to 
zasadniczy czynnik stymulujący 
transformację przemysłu; wzywa Komisję 
do przeanalizowania, jak w pełni 
wykorzystać dźwignię oferowaną przez 
publiczne wydatki i inwestycje w celu 
osiągnięcia celów polityki, w tym przez 
nadanie kryteriom środowiskowym i 
społecznym obowiązkowego charakteru w 
zamówieniach publicznych; apeluje 
również do Komisji o dążenie do 
opracowania ambitniejszego instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym, przewidującego 
wzajemność i wzajemnie uznawane normy, 
promując poszanowanie własności 
intelektualnej w celu zachęcania 
zagranicznych partnerów handlowych do 
zapewniania równie wysokiego poziomu 
ochrony jak UE;

Or. en

Poprawka 659
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka
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22. uważa, że zamówienia publiczne to 
zasadniczy czynnik stymulujący 
transformację przemysłu; wzywa Komisję 
do przeanalizowania, jak w pełni 
wykorzystać dźwignię oferowaną przez 
publiczne wydatki i inwestycje w celu 
osiągnięcia celów polityki, w tym przez 
nadanie kryteriom środowiskowym i 
społecznym obowiązkowego charakteru w 
zamówieniach publicznych; apeluje 
również do Komisji o dążenie do 
opracowania ambitniejszego instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym, przewidującego 
wzajemność i wzajemnie uznawane normy;

22. uważa, że zamówienia publiczne to 
czynnik stymulujący transformację 
przemysłu; wzywa Komisję do 
przeanalizowania, jak w pełni wykorzystać 
dźwignię oferowaną przez publiczne 
wydatki i inwestycje w celu osiągnięcia 
celów polityki, w tym przez wzmocnienie 
zrównoważonego charakteru i kryteriów 
społecznych w zamówieniach publicznych; 
apeluje również do Komisji o dążenie do 
opracowania ambitniejszego instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym, przewidującego 
wzajemność i wzajemnie uznawane normy; 
apeluje o jednoczesne skupienie się na 
wydajności i przewidywalności 
instrumentu w celu zapewnienia wolnego 
handlu i konkurencyjnych cen dla 
konsumentów w Europie;

Or. en

Poprawka 660
Carlo Calenda

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że zamówienia publiczne to 
zasadniczy czynnik stymulujący 
transformację przemysłu; wzywa Komisję 
do przeanalizowania, jak w pełni 
wykorzystać dźwignię oferowaną przez 
publiczne wydatki i inwestycje w celu 
osiągnięcia celów polityki, w tym przez 
nadanie kryteriom środowiskowym i 
społecznym obowiązkowego charakteru w 
zamówieniach publicznych; apeluje 
również do Komisji o dążenie do 
opracowania ambitniejszego instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym, przewidującego 
wzajemność i wzajemnie uznawane 

22. uważa, że zamówienia publiczne to 
zasadniczy czynnik stymulujący 
transformację przemysłu; wzywa Komisję 
do przeanalizowania, jak w pełni 
wykorzystać dźwignię oferowaną przez 
publiczne wydatki i inwestycje w celu 
osiągnięcia celów polityki, w tym przez 
nadanie kryteriom środowiskowym i 
społecznym obowiązkowego charakteru w 
zamówieniach publicznych;
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normy;

Or. en

Poprawka 661
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że zamówienia publiczne to 
zasadniczy czynnik stymulujący 
transformację przemysłu; wzywa Komisję 
do przeanalizowania, jak w pełni 
wykorzystać dźwignię oferowaną przez 
publiczne wydatki i inwestycje w celu 
osiągnięcia celów polityki, w tym przez 
nadanie kryteriom środowiskowym i 
społecznym obowiązkowego charakteru w 
zamówieniach publicznych; apeluje 
również do Komisji o dążenie do 
opracowania ambitniejszego instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym, przewidującego 
wzajemność i wzajemnie uznawane normy;

22. uważa, że zielone i zrównoważone 
zamówienia publiczne to zasadniczy 
czynnik stymulujący transformację 
przemysłu; wzywa Komisję do 
przeanalizowania, jak w pełni wykorzystać 
dźwignię oferowaną przez publiczne 
wydatki i inwestycje w celu tworzenia 
rynków dla neutralnych pod względem 
emisji dwutlenku węgla i 
zasobooszczędnych produktów i usług 
oraz osiągnięcia celów polityki, w tym 
przez nadanie kryteriom środowiskowym i 
społecznym obowiązkowego charakteru w 
zamówieniach publicznych; apeluje 
również do Komisji o dążenie do 
opracowania ambitniejszego instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym, przewidującego 
wzajemność i wzajemnie uznawane normy;

Or. en

Poprawka 662
Marek Paweł Balt

Projekt rezolucji
Ustęp 22 – akapit 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa Komisję do dalszego wzmocnienia 
niskoemisyjnej produkcji w Europie w 
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sektorach energochłonnych (np. 
chemikaliów, stali, cementu, metali 
nieżelaznych) oraz osiągania postępów w 
dążeniu do gospodarki o obiegu 
zamkniętym – zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w unijnym centralnym planie 
dotyczącym konkurencyjnej transformacji 
sektorów energochłonnych z 2019 r. – aby 
pomóc w zastąpieniu przywozów z 
regionów o wysokiej emisji dwutlenku 
węgla i zachęcać globalnych partnerów 
handlowych UE do osiągania bardziej 
ambitnych celów w zakresie klimatu;

Or. en

Poprawka 663
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zwraca uwagę na potrzebę 
stymulowania rozwoju rynków 
pionierskich oraz wprowadzenia 
skalowalnych instrumentów 
wywołujących popyt na zrównoważone 
materiały i produkty przemysłowe, w 
szczególności z wysokimi wymogami w 
zakresie wydatków kapitałowych; wzywa 
Komisję do ustanowienia bardziej 
ambitnych i skutecznych norm, kwot i 
standardów pod względem redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, recyklingu, 
oszczędności zasobów i energii, zerowego 
poziomu emisji zanieczyszczeń oraz 
wymogów dotyczących gospodarki o 
obiegu zamkniętym dla wsparcia ram 
polityki zrównoważonych produktów; 
wskazuje na konieczność zmiany norm 
dotyczących zamówień dla materiałów 
podstawowych, takich jak w sektorze 
budynków i budownictwa, a także 
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wprowadzenia upoważnień do zakupu 
zrównoważonych produktów i materiałów 
dla dużych konsumentów z sektora 
prywatnego, kwot dla produktów i 
materiałów neutralnych dla klimatu, w 
tym stali bezemisyjnej i niskoemisyjnego 
cementu, a także obowiązkowych etykiet 
dotyczących trwałości i możliwości 
naprawy produktów oraz lepszych 
informacji dla konsumentów;

Or. en

Poprawka 664
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. jest zdania, że – aby zapewnić 
prawdziwą skuteczność etapu odbudowy i 
transformacji – administracja publiczna 
powinna odgrywać kluczową rolę w 
zapewnianiu środowiska gospodarczego 
przyjaznego dla biznesu oraz 
ograniczaniu obciążenia 
administracyjnego dla przedsiębiorstw, z 
jednoczesnym zapewnieniem najwyższych 
standardów przejrzystości i 
bezpieczeństwa pracowników; uważa, że 
należy promować narzędzia administracji 
elektronicznej, politykę innowacji 
cyfrowych i wzmocnienie umiejętności 
cyfrowych w sektorze publicznym i wśród 
jego pracowników; apeluje do Komisji o 
zapewnienie wymiany najlepszych praktyk 
krajowych i regionalnych w tym obszarze, 
ze szczególnym odniesieniem do 
zarządzania publicznego 
konkurencyjnością gospodarczą;

Or. en
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Poprawka 665
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. przypomina o znaczeniu 
zrównoważonego i konkurencyjnego 
sektora farmaceutycznego dla 
zapewniania trwałego dostępu do leków 
dla pacjentów, co pokazał kryzys 
zdrowotny związany z COVID-19; aby 
zabezpieczyć istniejące inwestycje 
produkcyjne w Europie, z zapewnieniem 
długoterminowego zrównoważonego 
charakteru, konkurencyjności i 
bezpieczeństwa dostaw, wzywa Komisję do 
wsparcia państw członkowskich przez 
opracowanie specjalnych unijnych 
wytycznych ad hoc dotyczących 
zrównoważonych zamówień na leki, w 
ramach obowiązującej dyrektywy w 
sprawie zamówień publicznych, w oparciu 
o kryteria wykraczające poza jedynie 
najniższą cenę, a w szczególności przez 
wdrożenie kryteriów opartych na ofertach 
najkorzystniejszych ekonomicznie;

Or. en

Poprawka 666
Dan Nica, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Tsvetelina Penkova, 
Romana Jerković

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Komisję, w celu lepszego 
wspierania europejskich badań i 
innowacji, do dalszego propagowania 
elastyczności w zakresie stosowania 
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licencji, aby umożliwić innowatorom ich 
stosowanie w sposób odzwierciedlający 
wiele różnych zastosowań ich technologii; 
aby UE mogła stać się liderem w obszarze 
5G i 6G, europejskie przedsiębiorstwa 
wymagają godziwej rekompensaty, aby 
utrzymać swoje nakłady w obszarze badań 
i rozwoju; wzywa Komisję do rozważenia 
wpływu, jaki plan działania dotyczący 
własności intelektualnej mógłby wywierać 
na europejskie podmioty uczestniczące w 
opracowywaniu norm;

Or. en

Poprawka 667
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Komisję do rozważenia 
ewentualnego wprowadzenia aktu 
prawnego „Kupuj europejskie” w celu 
wsparcia producentów europejskich, 
zwłaszcza MŚP, w obliczu rosnącej 
konkurencji pochodzącej w szczególności 
z krajów wschodzących; podkreśla, że akt 
prawny „Kupuj europejskie” jest 
niezbędny wobec braku silnego 
instrumentu dotyczącego udzielania 
zamówień publicznych w kontekście 
międzynarodowym; przypomina w tym 
względzie, że strategia przemysłowa UE 
była zawsze nadmiernie skoncentrowana 
na usługach zamiast na przemyśle 
wytwórczym, w którym nadal dominują 
unijne MŚP;

Or. en

Poprawka 668
Carlo Calenda
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Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. (nowy ustęp) uznaje wkład 
normalizacji w europejski jednolity rynek 
i jej wkład w zwiększenie dobrobytu 
gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego, w tym zdrowia i 
bezpieczeństwa konsumentów i 
pracowników; podkreśla potrzebę 
opracowania, oceny i stosowania 
zharmonizowanych norm w celu wsparcia 
przemysłu w wytwarzaniu produktów w 
sposób wydajny, bezpieczny, powtarzalny i 
o wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 669
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Bernard Guetta, Stéphane Bijoux, Fabienne Keller, 
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla znaczenie zapewnienia 
ukierunkowania politycznego i polityki 
oraz ambitnych programów publicznych w 
celu wsparcia przemysłu oraz pobudzenia 
inwestycji, w szczególności w badania i 
rozwój oraz przemysł kosmiczny i 
obronny; w tym względzie podkreśla 
znaczenie posiadania odpowiedniego 
finansowania oraz promowania synergii 
w następnych WRF dla programu 
„Horyzont Europa”, europejskiego 
programu kosmicznego i Europejskiego 
Funduszu Obronnego;

Or. en
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Poprawka 670
Aldo Patriciello

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. w związku z kryzysem związanym z 
COVID-19 oraz wyraźnym 
zapotrzebowaniem na paneuropejską 
koordynację i dialog w celu 
zagwarantowania pacjentom dostępu do 
leczenia, wzywa Komisję do utworzenia 
platformy ad hoc z udziałem podmiotów 
kształtujących politykę, organów, 
przemysłu farmaceutycznego i właściwych 
zainteresowanych stron z łańcucha 
dostaw w opiece zdrowotnej, aby 
zdefiniować i uzgodnić wspólny plan 
działania oraz konkretne działania i 
strategie polityczne, na przykład w celu 
zapewnienia zrównoważonego charakteru 
i konkurencyjności sektora 
farmaceutycznego w Europie;

Or. en

Poprawka 671
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. domaga się wprowadzenia 
obowiązków należytej staranności w 
odniesieniu do praw człowieka, 
identyfikowalności społecznej i 
środowiskowej w całych łańcuchach 
produkcji i wartości oraz objęcia ich 
zakresem produktów innych niż minerały i 
metale, zgodnie z Wytycznymi ONZ 
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dotyczącymi biznesu i praw człowieka, 
Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych oraz europejską 
dyrektywą w sprawie informacji 
niefinansowych;

Or. en

Poprawka 672
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Projekt rezolucji
Ustęp 22 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22c. domaga się pilnego przyjęcia 
moratorium na eksploatację zasobów 
głębokiego dna morskiego 
obowiązującego od 2021 r., aby 
zapobiegać szkodliwemu pozyskiwaniu 
surowców z oceanów, gdyż surowce 
wtórne stanowią o wiele bardziej 
opłacalne źródło dostaw;

Or. en

Poprawka 673
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22d. popiera działania w ramach 
polityki zmierzające do zapewnienia, by 
zrównoważone produkty stały się normą, 
łącznie z poszerzeniem zakresu 
ekoprojektu dzięki prawodawstwu 
zapewniającemu większą trwałość, 
możliwość naprawy, ponowne 
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wykorzystanie, brak toksyczności i 
możliwość recyklingu produktów, a także 
silnym programem prac dotyczącym 
ekoprojektu i oznakowania ekologicznego 
na lata 2020–2024, który ma zostać 
zaprezentowany jeszcze w 2020 r., oraz do 
przyjęcia środków dla każdej grupy 
produktów zaraz po ich opracowaniu, w 
tym dla smartfonów i innego nowego 
sprzętu informatycznego; wdraża 
elektroniczny paszport produktu, który 
zawiera informacje na temat zawartości 
materiałów i składu chemicznego, 
wyników w zakresie obiegu zamkniętego 
oraz śladu węglowego i środowiskowego 
produktów i materiałów wprowadzanych 
na rynek UE; podkreśla potrzebę 
promowania lokalnej konsumpcji i 
produkcji w oparciu o zasady odmowy, 
ograniczania, ponownego 
wykorzystywania, recyklingu i naprawy, 
potrzebę położenia kresu biznesowym 
strategiom planowego postarzania 
produktów, w ramach których produkty są 
projektowane tak, aby miały krótki okres 
eksploatacji i musiały być wymieniane, 
oraz potrzebę dostosowania konsumpcji 
do zdolności środowiskowej planety, 
wprowadza obowiązek zrównoważonych 
zakupów dla organów publicznych i 
organizacji prywatnych;

Or. en

Poprawka 674
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22e. uważa, że pozyskiwane w 
zrównoważony sposób materiały 
odnawialne będą odgrywać ważną rolę w 
transformacji w kierunku neutralnego dla 
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klimatu przemysłu i ogólnej gospodarki 
oraz podkreśla potrzebę stymulowania 
inwestycji w rozwój zrównoważonej 
gospodarki o obiegu zamkniętym, w której 
materiały oparte na paliwach kopalnych 
są zastępowane materiałami 
odnawialnymi i bioproduktami, 
pozyskiwanymi w zrównoważony sposób i 
wykorzystywanymi możliwie jak najdłużej, 
na przykład w budynkach, materiałach 
włókienniczych, produktach chemicznych, 
opakowaniach, przemyśle stoczniowym i 
produkcji energii; podkreśla, że należy 
tego dokonać w granicach ekologicznych; 
podkreśla obecne niespójności między 
celami Unii w zakresie różnorodności 
biologicznej a jej polityką w dziedzinie 
bioenergii; wzywa w związku z tym 
Komisję do przyjęcia silniejszych 
kryteriów zrównoważonego rozwoju dla 
bioenergii w celu zapewnienia, by nie 
szkodziła ona różnorodności biologicznej i 
ekosystemom w Unii i poza jej terytorium; 
wzywa do wspierania badań i innowacji w 
dziedzinie trwałych rozwiązań 
zrównoważonej biogospodarki o obiegu 
zamkniętym, które powinny uwzględniać 
potrzebę ochrony unikalnej różnorodności 
biologicznej i ekosystemów;

Or. en

Poprawka 675
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. apeluje do Komisji o przyjęcie 
efektywnego systemu kluczowych 
wskaźników skuteczności działania do 
celów analizy ex ante oddziaływania 
przepisów i instrumentów Unii, a także do 
monitorowania postępów i wyników;

23. apeluje do Komisji o wdrożenie 
silnych ram zarządzania, w tym forum 
przemysłowego w celu wsparcia Komisji w 
skutecznym wdrażaniu strategii 
przemysłowej, stałego organu 
monitorującego postępy w Radzie ds. 
Konkurencyjności i w Parlamencie 



PE653.982v02-00 62/79 AM\1208892PL.docx

PL

Europejskim oraz sojuszów 
przemysłowych między przemysłem i 
państwami członkowskimi; apeluje do 
Komisji o uzupełnienie tych ram 
zarządzania przez przyjęcie efektywnego 
systemu kluczowych wskaźników 
skuteczności działania do celów analizy ex 
ante oddziaływania przepisów i 
instrumentów Unii oraz możliwych 
inwestycji, a także do monitorowania 
postępów i wyników;

Or. en

Poprawka 676
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, 
Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. apeluje do Komisji o przyjęcie 
efektywnego systemu kluczowych 
wskaźników skuteczności działania do 
celów analizy ex ante oddziaływania 
przepisów i instrumentów Unii, a także do 
monitorowania postępów i wyników;

23. apeluje do Komisji o przyjęcie 
efektywnego systemu kluczowych 
wskaźników skuteczności działania do 
celów analizy ex ante oddziaływania 
przepisów i instrumentów Unii, a także do 
monitorowania postępów i wyników, z 
uwzględnieniem wymiaru MŚP; wzywa 
Komisję do regularnego przekazywania 
sprawozdań z postępów Radzie ds. 
Konkurencyjności i Parlamentowi 
Europejskiemu;

Or. en

Poprawka 677
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. apeluje do Komisji o przyjęcie 
efektywnego systemu kluczowych 
wskaźników skuteczności działania do 
celów analizy ex ante oddziaływania 
przepisów i instrumentów Unii, a także do 
monitorowania postępów i wyników;

23. apeluje do Komisji o przyjęcie 
efektywnego systemu kluczowych 
wskaźników skuteczności działania do 
celów analizy ex ante oddziaływania 
przepisów i instrumentów Unii, a także do 
monitorowania postępów i wyników; 
podkreśla potrzebę opracowania, oceny i 
stosowania zharmonizowanych norm w 
celu zwiększenia konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, obniżenia 
kosztów, poprawy bezpieczeństwa i 
zwiększenia wydajności;

Or. en

Poprawka 678
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. apeluje do Komisji o przyjęcie 
efektywnego systemu kluczowych 
wskaźników skuteczności działania do 
celów analizy ex ante oddziaływania 
przepisów i instrumentów Unii, a także do 
monitorowania postępów i wyników;

23. apeluje do Komisji o przyjęcie 
efektywnego systemu kluczowych 
wskaźników skuteczności działania do 
celów analizy ex ante oddziaływania 
przepisów i instrumentów Unii, a także do 
monitorowania postępów i wyników; 
wzywa Komisję do opracowywania 
rocznego sprawozdania dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady z postępów w 
transformacji w kierunku 
konkurencyjnego przemysłu o zerowych 
emisjach netto gazów cieplarnianych;

Or. en

Poprawka 679
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
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Casares

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. apeluje do Komisji o przyjęcie 
efektywnego systemu kluczowych 
wskaźników skuteczności działania do 
celów analizy ex ante oddziaływania 
przepisów i instrumentów Unii, a także do 
monitorowania postępów i wyników;

23. apeluje do Komisji o przyjęcie 
efektywnego systemu kluczowych 
wskaźników skuteczności działania do 
celów analizy ex ante oddziaływania 
przepisów i instrumentów Unii, a także do 
monitorowania postępów i wyników; 
podkreśla, że system kluczowych 
wskaźników skuteczności działania 
powinien opierać się na celach, które są 
skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, 
realne i terminowe;

Or. en

Poprawka 680
Dan Nica, Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Romana Jerković

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. apeluje do Komisji o przyjęcie 
efektywnego systemu kluczowych 
wskaźników skuteczności działania do 
celów analizy ex ante oddziaływania 
przepisów i instrumentów Unii, a także do 
monitorowania postępów i wyników;

23. apeluje do Komisji o przyjęcie 
efektywnego systemu kluczowych 
wskaźników skuteczności działania do 
celów analizy ex ante oddziaływania 
przepisów i instrumentów Unii na 
podstawie dowodów opartych na faktach, 
a także do monitorowania postępów i 
wyników;

Or. en

Poprawka 681
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, 
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François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. apeluje do Komisji o przyjęcie 
efektywnego systemu kluczowych 
wskaźników skuteczności działania do 
celów analizy ex ante oddziaływania 
przepisów i instrumentów Unii, a także do 
monitorowania postępów i wyników;

23. apeluje do Komisji o przyjęcie 
efektywnego systemu kluczowych 
wskaźników skuteczności działania do 
celów analizy ex ante oddziaływania 
przepisów i instrumentów Unii oraz 
możliwych inwestycji, a także do 
monitorowania postępów i wyników;

Or. en

Poprawka 682
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. uważa, że ocena prawodawstwa i 
środków UE powinna w większym stopniu 
skupiać się na analizie wdrażania w 
państwach członkowskich oraz 
wskazywać, czy prawodawstwo UE jest 
wdrażane lub interpretowane w sposób 
tworzący zbędne i nieoczekiwane 
przeszkody regulacyjne dla MŚP i 
większych przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 683
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL
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Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wzywa Komisję do opracowania 
wytycznych dla krajowych urzędów 
statystycznych dotyczących gromadzenia 
odpowiednich danych na temat przemysłu 
w Europie, w szczególności 
produkcyjnego, aby mierzyć integrację 
łańcuchów wartości, zmiany w 
zatrudnieniu i rozwój terytorialny;

Or. en

Poprawka 684
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. oczekuje, że strategia przemysłowa 
będzie obejmować wnioski dotyczące 
stosowania zasady „jedno więcej – jedno 
mniej” w taki sposób, by w przypadku 
wprowadzania przez nowe prawodawstwo 
dodatkowych kosztów przestrzegania 
przepisów w tym samym sektorze 
ograniczane były równoważne koszty 
przestrzegania przepisów; podkreśla 
potrzebę podjęcia dalszych działań i 
ograniczania w miarę możliwości 
obciążeń regulacyjnych oraz domaga się 
konkretnego zobowiązania i celu 
względem ograniczania zbędnego 
obciążenia regulacyjnego na szczeblu 
europejskim i krajowym o 30 %; uważa, 
że UE musi wzmocnić swoje zasady 
działania na dużą skalę w sprawach 
ważnych, a na mniejszą skalę w sprawach 
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mniej istotnych, aby lepiej zapewniać 
proporcjonalność;

Or. en

Poprawka 685
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 23 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23c. podkreśla coraz większą 
serwicyzację i cyfryzację europejskiego 
przemysłu oraz relatywną serwicyzację 
przemysłu UE w skali międzynarodowej; 
podkreśla potrzebę dalszego usuwania 
barier dla nakładów na usługi, w tym 
dotyczących przepływu osób fizycznych i 
swobodnego przepływu danych, zarówno 
w ramach rynku wewnętrznego, jak i 
względem państw trzecich;

Or. en

Poprawka 686
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. biorąc pod uwagę dogłębnie 
zmieniony międzynarodowy kontekst 
gospodarczy, apeluje do Komisji o 
dokonanie przeglądu przepisów 
antymonopolowych oraz o dalsze 
zapewnianie, aby egzekwowanie unijnego 

skreśla się
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prawa konkurencji skutecznie 
utrzymywało globalną konkurencyjność 
Unii, przy jednoczesnym dążeniu do 
zachowania równowagi między 
wspieraniem tzw. europejskich liderów a 
ochroną łańcucha dostaw przed 
nieuczciwą konkurencją, w celu 
zrekompensowania braku równych w 
skali światowej warunków działania 
wobec wyższych poziomów koncentracji, 
marż i nierówności widocznych w 
gospodarce;

Or. en

Poprawka 687
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-
Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. biorąc pod uwagę dogłębnie 
zmieniony międzynarodowy kontekst 
gospodarczy, apeluje do Komisji o 
dokonanie przeglądu przepisów 
antymonopolowych oraz o dalsze 
zapewnianie, aby egzekwowanie unijnego 
prawa konkurencji skutecznie utrzymywało 
globalną konkurencyjność Unii, przy 
jednoczesnym dążeniu do zachowania 
równowagi między wspieraniem tzw. 
europejskich liderów a ochroną łańcucha 
dostaw przed nieuczciwą konkurencją, w 
celu zrekompensowania braku równych w 
skali światowej warunków działania 
wobec wyższych poziomów koncentracji, 
marż i nierówności widocznych w 
gospodarce;

24. biorąc pod uwagę dogłębnie 
zmieniony międzynarodowy kontekst 
gospodarczy, apeluje do Komisji o 
dokonanie przeglądu przepisów 
antymonopolowych oraz o dalsze 
zapewnianie, aby egzekwowanie unijnego 
prawa konkurencji skutecznie utrzymywało 
w pełni funkcjonujący jednolity rynek, 
zapewniający globalną konkurencyjność 
unijnych przedsiębiorstw, przy 
jednoczesnym dążeniu do zachowania 
równowagi między funkcjonowaniem 
jednolitego rynku a ochroną naszego 
przemysłu przed nieuczciwą konkurencją; 
podkreśla, że UE musi dostosować swoje 
reguły konkurencji, a w szczególności 
Europa musi dostosować koncepcję 
podejścia opartego na dominacji 
rynkowej, tak aby uwzględnić na przykład 
prywatność konsumentów, ochronę 
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danych osobowych, wybór dla 
konsumentów, strukturę rynku, koszty 
zmiany dostawcy i efekty „lock-in”; 
podkreśla, że siła i konkurencyjność 
europejskiego przemysłu polegają na 
zwartej i zróżnicowanej sieci 
innowacyjnych małych i średnich 
przedsiębiorstw i dostawców; wzywa 
Komisję do nadania priorytetowego 
znaczenia wsparciu na rzecz MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up oraz do 
zwiększania ich zdolności innowacyjnych, 
także z zapewnieniem im dostępu do 
Instrumentu na rzecz Inwestycji 
Strategicznych;

Or. en

Poprawka 688
Clara Ponsatí Obiols

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. biorąc pod uwagę dogłębnie 
zmieniony międzynarodowy kontekst 
gospodarczy, apeluje do Komisji o 
dokonanie przeglądu przepisów 
antymonopolowych oraz o dalsze 
zapewnianie, aby egzekwowanie unijnego 
prawa konkurencji skutecznie utrzymywało 
globalną konkurencyjność Unii, przy 
jednoczesnym dążeniu do zachowania 
równowagi między wspieraniem tzw. 
europejskich liderów a ochroną łańcucha 
dostaw przed nieuczciwą konkurencją, w 
celu zrekompensowania braku równych w 
skali światowej warunków działania wobec 
wyższych poziomów koncentracji, marż i 
nierówności widocznych w gospodarce;

24. biorąc pod uwagę dogłębnie 
zmieniony międzynarodowy kontekst 
gospodarczy, apeluje do Komisji o 
dokonanie przeglądu przepisów 
antymonopolowych oraz o dalsze 
zapewnianie, aby egzekwowanie unijnego 
prawa konkurencji skutecznie utrzymywało 
globalną konkurencyjność Unii, przy 
jednoczesnym dążeniu do zachowania 
równowagi między wspieraniem tzw. 
europejskich liderów a ochroną łańcucha 
dostaw przed nieuczciwą konkurencją, w 
celu zrekompensowania braku równych w 
skali światowej warunków działania wobec 
wyższych poziomów koncentracji, marż i 
nierówności widocznych w gospodarce, z 
jednoczesnym zapewnieniem, by 
europejscy liderzy nie osłabiali wolnej 
konkurencji na rynku wewnętrznym UE;

Or. en
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Poprawka 689
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. biorąc pod uwagę dogłębnie 
zmieniony międzynarodowy kontekst 
gospodarczy, apeluje do Komisji o 
dokonanie przeglądu przepisów 
antymonopolowych oraz o dalsze 
zapewnianie, aby egzekwowanie unijnego 
prawa konkurencji skutecznie 
utrzymywało globalną konkurencyjność 
Unii, przy jednoczesnym dążeniu do 
zachowania równowagi między 
wspieraniem tzw. europejskich liderów a 
ochroną łańcucha dostaw przed 
nieuczciwą konkurencją, w celu 
zrekompensowania braku równych w 
skali światowej warunków działania 
wobec wyższych poziomów koncentracji, 
marż i nierówności widocznych w 
gospodarce;

24. biorąc pod uwagę dogłębnie 
zmieniony międzynarodowy kontekst 
gospodarczy, apeluje do Komisji o 
dostosowanie reguł konkurencji w celu 
zagwarantowania suwerenności i 
niezależności państw członkowskich i 
Unii, o wsparcie europejskich 
przedsiębiorstw będących liderami, o 
ochronę łańcuchów dostaw przed 
nieuczciwą konkurencją, a ostatecznie o 
wzmocnienie obecności przemysłowej na 
swoich terytoriach;

Or. en

Poprawka 690
Michael Bloss
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. biorąc pod uwagę dogłębnie 
zmieniony międzynarodowy kontekst 
gospodarczy, apeluje do Komisji o 
dokonanie przeglądu przepisów 
antymonopolowych oraz o dalsze 
zapewnianie, aby egzekwowanie unijnego 

24. biorąc pod uwagę dogłębnie 
zmieniony międzynarodowy kontekst 
gospodarczy, apeluje do Komisji o 
dokonanie przeglądu przepisów 
antymonopolowych oraz o dalsze 
zapewnianie, aby egzekwowanie unijnego 
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prawa konkurencji skutecznie utrzymywało 
globalną konkurencyjność Unii, przy 
jednoczesnym dążeniu do zachowania 
równowagi między wspieraniem tzw. 
europejskich liderów a ochroną łańcucha 
dostaw przed nieuczciwą konkurencją, w 
celu zrekompensowania braku równych w 
skali światowej warunków działania wobec 
wyższych poziomów koncentracji, marż i 
nierówności widocznych w gospodarce;

prawa konkurencji skutecznie utrzymywało 
globalną konkurencyjność Unii, o 
zagwarantowanie równych warunków 
działania dla MŚP i większych podmiotów 
posiadających większe zasoby oraz o 
ochronę łańcucha dostaw przed 
nieuczciwą konkurencją, w celu 
zrekompensowania braku równych w skali 
światowej warunków działania wobec 
wyższych poziomów koncentracji, marż i 
nierówności widocznych w gospodarce;

Or. en

Poprawka 691
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. biorąc pod uwagę dogłębnie 
zmieniony międzynarodowy kontekst 
gospodarczy, apeluje do Komisji o 
dokonanie przeglądu przepisów 
antymonopolowych oraz o dalsze 
zapewnianie, aby egzekwowanie unijnego 
prawa konkurencji skutecznie utrzymywało 
globalną konkurencyjność Unii, przy 
jednoczesnym dążeniu do zachowania 
równowagi między wspieraniem tzw. 
europejskich liderów a ochroną łańcucha 
dostaw przed nieuczciwą konkurencją, w 
celu zrekompensowania braku równych w 
skali światowej warunków działania wobec 
wyższych poziomów koncentracji, marż i 
nierówności widocznych w gospodarce;

24. biorąc pod uwagę dogłębnie 
zmieniony międzynarodowy kontekst 
gospodarczy, apeluje do Komisji o 
dokonanie przeglądu przepisów 
antymonopolowych i przepisów 
dotyczących koncentracji oraz o dalsze 
zapewnianie, aby egzekwowanie unijnego 
prawa konkurencji skutecznie utrzymywało 
globalną konkurencyjność Unii, przy 
jednoczesnym dążeniu do zachowania 
równowagi między wspieraniem tzw. 
europejskich liderów a ochroną łańcucha 
dostaw przed nieuczciwą konkurencją, w 
celu zrekompensowania braku równych w 
skali światowej warunków działania wobec 
wyższych poziomów koncentracji, marż i 
nierówności widocznych w gospodarce;

Or. fr

Poprawka 692
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
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Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. dostrzega, że silne ramy praw 
własności intelektualnej stanowią 
kluczowy czynnik podtrzymujący 
europejską konkurencyjność, w dążeniu 
do zwalczania szpiegostwa przemysłowego 
i fałszerstw; w związku z tym wzywa 
Komisję do zachowania i wzmocnienia 
tych ram; zwraca uwagę na potrzebę 
dotrzymywania kroku USA i Chinom pod 
względem zachęt dotyczących własności 
intelektualnej w obszarze nauk 
biologicznych, tak aby Europa pozostała 
atrakcyjnym miejscem dla inwestycji w 
badania i rozwój oraz rozwoju 
przemysłowego; wzywa Komisję do 
utrzymania i rozwoju światowej klasy 
europejskiego systemu własności 
intelektualnej dzięki promowaniu silnej 
ochrony własności intelektualnej, 
zachętom i mechanizmom nagród w 
obszarze badań i rozwoju z myślą o 
przyciąganiu inwestycji w rozwój 
przyszłych innowacji z korzyścią dla 
pacjentów;

Or. en

Poprawka 693
Nicola Danti, Katalin Cseh, Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. uważa, że skuteczne egzekwowanie 
praw własności intelektualnej ma 
zasadnicze znaczenie dla ochrony 
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wartości niematerialnych przedsiębiorstw, 
promowania innowacyjności i 
kreatywności oraz zwiększania 
konkurencyjności, a także zwalczania 
fałszerstw i piractwa; z zadowoleniem 
przyjmuje ogłoszenie planu działania 
dotyczącego własności intelektualnej; 
wzywa Komisję do wznowienia debaty na 
temat rozszerzenia zakresu chronionych 
oznaczeń geograficznych na szczeblu UE 
na produkty inne niż rolne, aby 
utrzymywać wiedzę ekspercką, wspierać 
zrównoważoną produkcję i miejsca pracy 
oraz poprawiać atrakcyjność i reputację 
wysokiej jakości unijnej produkcji na 
całym świecie;

Or. en

Poprawka 694
Salvatore De Meo

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Komisję do utworzenia 
tymczasowej „Europejskiej Agencji 
Przemysłowej ds. Odbudowy”, która może 
ratować europejskie przedsiębiorstwa i 
zarządzać europejskimi 
przedsiębiorstwami o znaczeniu 
strategicznym dla danego sektora, łącznej 
produkcji, poziomów zatrudnienia lub pod 
względem możliwego wpływu na system 
produkcji w celu uzyskania pojedynczego i 
skutecznego europejskiego narzędzia 
polityki przemysłowej, które może 
buforować różnice między krajowymi 
programami pomocy, aby unikać trwałych 
zakłóceń na jednolitym rynku; 

Or. en
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Poprawka 695
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Komisję do dalszego 
wzmocnienia niskoemisyjnej produkcji w 
Europie w sektorach energochłonnych 
(np. chemikaliów, stali, metali 
nieżelaznych, cementu, metali 
nieżelaznych) oraz osiągania postępów w 
rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym 
– zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
unijnym centralnym planie dotyczącym 
konkurencyjnej transformacji sektorów 
energochłonnych z 2019 r. – aby pomóc w 
zastąpieniu przywozu z regionów o 
wysokiej emisji dwutlenku węgla i 
zachęcać globalnych partnerów 
handlowych UE do osiągania bardziej 
ambitnych celów w zakresie klimatu; 

Or. en

Poprawka 696
Dan Nica, Adriana Maldonado López, Tsvetelina Penkova, Romana Jerković

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Komisję do zapewnienia 
silnego zarządzania strategią 
przemysłową, ze skupieniem się na 
czternastu zidentyfikowanych 
ekosystemach przemysłowych, z 
zaangażowaniem właściwych 
zainteresowanych stron i przedstawicieli 
czternastu ekosystemów przemysłowych, 
wraz z przedstawicielami państw 
członkowskich i instytucji UE;

Or. en
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Poprawka 697
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. dostrzega, że silne ramy praw 
własności intelektualnej stanowią 
kluczowy czynnik podtrzymujący 
europejską konkurencyjność, w związku z 
czym wzywa Komisję do zachowania i 
wzmocnienia tych ram;

Or. en

Poprawka 698
Pietro Fiocchi

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. aby chronić europejską 
konkurencyjność nalega, by środki 
zaproponowane w planowanej strategii 
farmaceutycznej Komisji skupiały się na 
zapewnianiu, by Europa „pozostawała 
innowatorem i światowym liderem”, jak 
wskazała przewodnicząca Ursula von der 
Leyen w piśmie określającym zadania 
skierowanym do komisarz do spraw 
zdrowia Stelli Kyriakides, dostrzegając, że 
wprowadzenie wszelkiej polityki UE 
mającej na celu przeniesienie produkcji 
leków i substancji czynnych z powrotem 
do Europy rozpoczyna się od utrzymania 
na swoim terytorium prężnie działającego 
przemysłu farmaceutycznego opartego na 
badaniach;

Or. en
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Poprawka 699
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. wzywa Komisję do utworzenia 
tymczasowej „Europejskiej Agencji 
Przemysłowej ds. Odbudowy”, która może 
ratować europejskie przedsiębiorstwa i 
zarządzać europejskimi 
przedsiębiorstwami o znaczeniu 
strategicznym w odniesieniu do sektora, 
łącznej produkcji, poziomów zatrudnienia 
lub możliwego wpływu na system 
produkcji, w celu uzyskania pojedynczego 
i skutecznego europejskiego narzędzia 
polityki przemysłowej, które może 
buforować różnice między krajowymi 
programami pomocy, aby unikać trwałych 
zakłóceń na jednolitym rynku;

Or. en

Poprawka 700
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 24 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24c. uważa, że kompleksowe podejście 
do strategii przemysłowej, w tym 
wszystkich strategii politycznych UE, 
może odgrywać ważną rolę w dyplomacji 
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gospodarczej i „przemysłowej”; zachęca 
Komisję do aktywnego wykorzystywania 
sieci unijnych izb handlowych w 
państwach trzecich do tworzenia nowych 
partnerstw biznesowych, a także do 
włączenia przemysłu w misje w państwach 
trzecich;

Or. en

Poprawka 701
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 24 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24d. wzywa Komisję do jak 
najszybszego wdrożenia patentu 
europejskiego o jednolitym skutku, 
zgodnie z porozumieniem w sprawie 
jednolitego systemu sądownictwa w 
sprawach patentowych z dnia 19 lutego 
2013 r.;

Or. en

Poprawka 702
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, 
Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 24 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24e. domaga się przeglądu unijnej 
polityki handlowej w celu zapewnienia, by 
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europejskie przedsiębiorstwa nie musiały 
już stawiać czoła niezrównoważonej 
konkurencji ze strony przedsiębiorstw z 
państw spoza UE, które nie stosują takich 
samych wymogów nakazowych względem 
swojej produkcji;

Or. en

Poprawka 703
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, 
Jerzy Buzek

Projekt rezolucji
Ustęp 24 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24f. domaga się podniesienia pułapu 
dla pomocy de minimis oraz pułapów dla 
pomocy państwa zwolnionej z obowiązku 
zgłaszania zgodnie z ogólnym 
rozporządzeniem Komisji w sprawie 
wyłączeń grupowych;

Or. en

Poprawka 704
Tom Berendsen
w imieniu grupy PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Projekt rezolucji
Ustęp 24 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24g. wzywa Komisję do zakazania 
wszelkiego finansowania przez UE 
przedsiębiorstw pozaeuropejskich lub z 
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państw trzecich, które nie stosują zasady 
wzajemności w dostępie do zamówień 
publicznych;

Or. en


