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Poprawka  26 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

w imieniu grupy S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji  

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 5a. apeluje, aby polityka przemysłowa UE 

była oparta na jasno określonych celach i 

wskaźnikach – w tym na ambitnych 

celach w zakresie efektywności 

energetycznej, zasobów i klimatu – oraz 

na podejściu uwzględniającym cykl życia i 

gospodarkę o obiegu zamkniętym; 

podkreśla, że powinna ona obejmować 

inteligentny zestaw środków po stronie 

podaży i popytu, mających na celu 

relokację gospodarki w UE, dzięki czemu 

będzie ona bardziej odporna i mniej 

zależna od zasobów; zwraca uwagę, że 

powinna ona dążyć do inwestowania w 

kreatywność, umiejętności, innowacje i 

zrównoważone technologie oraz 

promować modernizację europejskiej bazy 

przemysłowej przez świadomą politykę w 

zakresie łańcucha wartości, która 

obejmuje podstawowe branże i ich 

regionalne i lokalne podmioty; uważa, że 

takie podejście mogłoby przynieść 

opłacalne korzyści dla europejskiego 

przemysłu i gospodarki europejskiej jako 
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całości; 

Or. en 
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 B8-1052/2016 }  
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 B8-1056/2016 }  
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Poprawka  27 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

w imieniu grupy S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji  

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 5b. uważa, że zmiany w krajowych i 

międzynarodowych systemach 

finansowych i podatkowych, w tym 

przesunięcie polityki podatkowej z pracy 

na zasoby, internalizacja kosztów 

zewnętrznych, odejście od paliw 

kopalnych i odpowiednie ustalanie cen 

uprawnień do emisji dwutlenku węgla, 

mają zasadnicze znaczenie dla tworzenia 

ram gospodarczych, które sprzyjają 

inwestycjom prywatnym i publicznym i 

pozwalają zrealizować cele 

zrównoważonej polityki przemysłowej; 

Or. en 
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Poprawka  28 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

w imieniu grupy S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji  

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 c (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 5c. uważa, że przepisy prawa są motorem 

innowacji i że ustanowienie w UE 

wysokich standardów (w zakresie ochrony 

środowiska) stymuluje niezbędne 

inwestycje prywatne w działalność 

badawczo-rozwojową, które umożliwią 

europejskim przedsiębiorstwom 

dostarczanie wysokiej jakości produktów i 

usług na rynku UE i konkurowanie na 

rynkach międzynarodowych; 

Or. en 
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Poprawka  29 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

w imieniu grupy S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji  

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 d (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 5d. przypomina, że wiele lat interwencji 

wspierających banki i rynki aktywów w 

UE nie wywarło wpływu na miejsca pracy 

czy poprawę perspektyw gospodarczych; 

uważa, że należy przesunąć interwencję 

publiczną z nadmiernej stymulacji podaży 

na uzgodnioną politykę mającą na celu 

stymulowanie popytu, w tym poprzez 

środki fiskalne i zapewnienie wzrostu 

płac; 

Or. en 
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Poprawka  30 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

w imieniu grupy S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji  

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 e (po nagłówku „Polityka handlowa – kluczowy element zagwarantowania 

równych szans”) (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 5e. podkreśla, że podczas gdy UE jest w 

dużej mierze otwarta dla konkurentów z 

państw trzecich w kilku sektorach 

gospodarki, państwa trzecie wprowadziły 

szereg barier, które dyskryminują 

europejskie przedsiębiorstwa; podkreśla, 

że w Europie i innych regionach świata 

trwa szybka i agresywna ekspansja 

konkurencji z państw trzecich, zwłaszcza z 

Chin, czemu towarzyszy często 

zdecydowane wsparcie polityczne i 

finansowe kraju pochodzenia; podkreśla, 

że takie praktyki mogą stanowić 

nieuczciwą konkurencję i zagrażać 

zatrudnieniu w Europie; podkreśla, że 

Chiny nie spełniają pięciu ustanowionych 

przez UE kryteriów określających status 

gospodarki rynkowej; 

Or. en 
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Poprawka  31 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

w imieniu grupy S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji  

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

8. wzywa Komisję do zbadania 

granicznych środków dostosowawczych w 

celu zagwarantowania równych szans 

podczas opracowywania polityk na rzecz 

osiągnięcia celu strategii „Europa 2020”, 

który polega na uczynieniu z Europy 

najbardziej konkurencyjnego regionu na 

świecie; 

8. podkreśla potrzebę zapobieżenia temu, 

by polityka handlowa UE wspierała 

praktyki antykonkurencyjne, w tym 

dumping środowiskowy, a w szczególności 

dumping tanich produktów niskiej 

jakości, które zagrażają europejskim 

standardom i mają wpływ na gałęzie 

przemysłu związane z UE; wzywa Komisję 

do zbadania granicznych środków 

dostosowawczych w celu zagwarantowania 

równych szans podczas opracowywania 

polityk na rzecz osiągnięcia celu strategii 

„Europa 2020” oraz jako sposobu 

unikania dumpingu środowiskowego, 

wykorzystywania pracowników i 

nieuczciwej konkurencji;  

Or. en 
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Poprawka  32 

Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues 

w imieniu grupy S&D 

Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji  

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

20. zwraca się do Komisji, by we 

współpracy z państwami członkowskimi 

zbadała sposoby umożliwiające 

wznowienie działalności gospodarczej, a 

tym samym zachęciła przedsiębiorstwa do 

oczyszczenia terenów zamkniętych w 

rozsądnych ramach czasowych i ułatwiła 

władzom lokalnym ich odzyskanie;  

20. zwraca się do Komisji, by we 

współpracy z państwami członkowskimi 

zbadała sposoby umożliwiające 

wznowienie działalności gospodarczej przy 

zapewnieniu, aby przedsiębiorstwa w pełni 

uznały swą odpowiedzialność za 

środowisko, przestrzegały prawa 

środowiskowego i wdrażały wysokie 

normy środowiskowe; domaga się, aby 

przedsiębiorstwa oczyściły tereny 

zamknięte w rozsądnych ramach 

czasowych i ułatwiły władzom lokalnym 

ich odzyskanie; 

Or. en 
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Poprawka  33 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

w imieniu grupy S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji  

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 25a. ponownie zwraca się do Komisji, by 

przedstawiła tak szybko jak to możliwe – i 

po konsultacji z partnerami społecznymi – 

wniosek dotyczący aktu prawnego w 

sprawie informowania pracowników i 

konsultowania się z nimi oraz 

przewidywania restrukturyzacji i 

zarządzania nimi, zgodnie ze 

szczegółowymi zaleceniami zawartymi w 

rezolucji Parlamentu Europejskiego z 

dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie 

informowania pracowników i 

konsultowania się z nimi, przewidywania 

restrukturyzacji i zarządzania tymi 

restrukturyzacjami; 

Or. en 
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Poprawka  34 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

w imieniu grupy S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji  

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 25 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 25b. uważa, że spółki, które chcą 

skorzystać z możliwości oferowanych 

przez europejskie prawo spółek, muszą 

jednocześnie przestrzegać wspólnych 

wartości europejskich; w związku z tym 

zwraca się do Komisji, aby po konsultacji 

z partnerami społecznymi zbadała 

potrzebę opracowania wniosku w sprawie 

ram prawnych dotyczących 

zaangażowania pracowników w 

europejskie fora spółek, który winien 

ustanawiać wysokie standardy dotyczące 

informacji, udziału i konsultacji oraz 

wprowadzać ambitne minimalne 

standardy reprezentacji pracowników w 

organach nadzorczych lub 

administracyjnych; 

Or. en 



 

AM\1106122PL.doc PE589.640v01-00 } 

 PE589.641v01-00 } 

 PE589.644v01-00 } 

 PE589.645v01-00 } 

 PE589.647v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

4.10.2016  B8-1051/2016 }  

 B8-1052/2016 }  

 B8-1055/2016 }  

 B8-1056/2016 }  

 B8-1058/2016 } RC1/Am. 35 

Poprawka  35 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

w imieniu grupy S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji  

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 31 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 31a. ubolewa nad stopniową 

finansjalizacją gospodarki realnej, 

skoncentrowaną na krótkoterminowej 

perspektywie finansowej zamiast 

utrzymywania innowacyjnego narzędzia 

przemysłowego, które może zapewnić 

trwałe, wysokiej jakości miejsca pracy i 

długoterminowe korzyści dla 

społeczeństwa; ubolewa, że takie podejście 

doprowadziło do utraty dużej liczby miejsc 

pracy w sektorze produkcyjnym; zwraca 

się do Komisji, by skonsultowała się z 

partnerami społecznymi w sprawie 

możliwości zmiany obowiązującego 

prawodawstwa w zakresie zwolnień 

grupowych, biorąc pod uwagę te aspekty 

związane ze sprawami Caterpillar i 

Alstom, a w szczególności udział w 

procedurze wszystkich pracowników i 

podwykonawców, oraz skuteczne środki 

zapobiegające bezprawnym zwolnieniom 

grupowym, które nie opierają się na 

rzeczywistych względach ekonomicznych, 

włącznie z możliwością nałożenia sankcji, 
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np. zawieszenia dostępu do programów 

finansowanych przez UE lub zażądania 

zwrotu przyznanej pomocy publicznej; 

Or. en 
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Poprawka  36 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

w imieniu grupy S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji  

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 32 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 32a. zwraca się do Komisji, by 

przedstawiła wniosek dotyczący zmiany 

dyrektywy w sprawie ustanowienia 

europejskiej rady zakładowej, 

wprowadzający możliwość zawieszenia 

planów restrukturyzacji i zamknięć 

zakładów do czasu zakończenia właściwej 

procedury konsultacji określonej w prawie 

europejskim, co dałoby pracownikom 

uczciwą szansę wpływania na proces 

podejmowania decyzji w 

przedsiębiorstwie; 

Or. en 
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Poprawka  37 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

w imieniu grupy S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji  

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 32 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 32b. podkreśla, że jakość stosunków pracy 

w przedsiębiorstwie jest zasadniczym 

aspektem społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw (CSR), włącznie z 

poszukiwaniem sposobów na 

współdziałanie partnerów społecznych, 

zwłaszcza w zakresie poprawy dialogu 

społecznego oraz przewidywania zmian i 

restrukturyzacji oraz zarządzania nimi, 

praw pracowników do zakładania lub 

przystępowania do związków zawodowych, 

do prowadzenia rokowań i do strajku oraz 

promocji partycypacji pracowników; 

wzywa Komisję do przedstawienia 

wniosku w sprawie harmonizacji 

wymogów w zakresie CSR, 

uwzględniającego obowiązkowe ramy 

sprawozdawczości społecznej i 

środowiskowej oraz przyjęcie przez 

przedsiębiorstwa i kadrę zarządzającą 

odpowiedzialności za konsekwencje 

nadużyć lub wykroczeń oraz określenie 

ram umów europejskich w sprawie CSR; 
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Poprawka  38 

Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt 

w imieniu grupy S&D 

Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji  

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 34 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 34a. zauważa, że w przypadkach 

restrukturyzacji młodsi i starsi pracownicy 

są znacznie częściej typowani do 

zwolnienia niż inne grupy wiekowe; 

podkreśla, że w razie zwolnień 

pracodawcy muszą przestrzegać przepisów 

antydyskryminacyjnych, szczególnie w 

obszarze dyskryminacji ze względu na 

wiek; 

Or. en 

 

 


