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Poprawka 1
Mathilde Androuët

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że przemysł 
krajowy jest siłą napędową wzrostu 
gospodarczego, innowacji i dobrostanu 
społecznego w UE;

A. mając na uwadze, że kryzys 
zdrowotny wywołany koronawirusem 
będzie miał długotrwałe konsekwencje dla 
gospodarek europejskich, a zatem nie 
może być pomijany przy układaniu 
strategii na przyszłość, oraz że jest 
niezwykle ważne, by kraje europejskie 
mogły w pełni korzystać z europejskich 
funduszy strukturalnych, aby odbudować 
swoje gospodarki;

Or. fr

Poprawka 2
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że przemysł 
krajowy jest siłą napędową wzrostu 
gospodarczego, innowacji i dobrostanu 
społecznego w UE;

A. mając na uwadze, że przemysł 
krajowy jest siłą napędową trwałego 
wzrostu gospodarczego, innowacji i 
dobrostanu społecznego w UE;

Or. en

Poprawka 3
Alexandra Geese
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że przemysł A. mając na uwadze, że przemysł 
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krajowy jest siłą napędową wzrostu 
gospodarczego, innowacji i dobrostanu 
społecznego w UE;

krajowy jest czynnikiem rozwoju, 
innowacji i dobrostanu społecznego w UE;

Or. en

Poprawka 4
Elżbieta Kruk

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że przemysł 
krajowy jest siłą napędową wzrostu 
gospodarczego, innowacji i dobrostanu 
społecznego w UE;

A. mając na uwadze, że przemysł 
krajowy jest siłą napędową wzrostu 
gospodarczego, eksportu, innowacji i 
dobrostanu społecznego w UE;

Or. en

Poprawka 5
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Ondřej Knotek

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że przemysł 
krajowy jest siłą napędową wzrostu 
gospodarczego, innowacji i dobrostanu 
społecznego w UE;

A. mając na uwadze, że przemysł 
krajowy jest siłą napędową wzrostu 
gospodarczego, innowacji i dobrobytu w 
UE;

Or. en

Poprawka 6
Elżbieta Kruk

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że kryzys 
wywołany COVID-19 spowodował 
nieoczekiwany i bezprecedensowy kryzys 
społeczno-gospodarczy nie tylko w 
Europie, ale i na świecie; mając na 
uwadze, że w tym kontekście przyszła 
strategia przemysłowa powinna 
koncentrować się przede wszystkim na 
rewitalizacji sektora przemysłowego, a 
następnie na dostosowaniu go do nowych 
wyzwań pojawiających się w Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 7
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 spowodowała w Unii 
bezprecedensową recesję, której skutki 
będą jeszcze bardziej odczuwalne w 
sektorze przemysłowym, gdzie wiele 
przedsiębiorstw zostało szczególnie 
osłabionych i zmuszonych do zamknięcia;

Or. it

Poprawka 8
Mathilde Androuët

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że kryzys 
zdrowotny wywołany koronawirusem 
pokazał, że dezindustrializacja jest 
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czynnikiem destabilizacji i długotrwałego 
braku stabilności, oraz że wywołał on 
olbrzymie uzależnienie od produkcji z 
Chin;

Or. fr

Poprawka 9
Mathilde Androuët

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że unijne MŚP 
tradycyjnie są źródłem wysokiego odsetka 
zatrudnienia w UE i zapewniają przy tym 
dobrobyt społeczny i ekonomiczny oraz 
dobrą koniunkturę gospodarczą;

B. mając na uwadze, że stworzenie 
solidnej struktury mikroprzedsiębiorstw i 
MŚP jest gwarancją trwałej dynamiki 
gospodarczej i dywersyfikacji produkcji 
oraz gwarancją solidnej sieci 
terytorialnej;

Or. fr

Poprawka 10
Niyazi Kizilyürek

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że unijne MŚP 
tradycyjnie są źródłem wysokiego odsetka 
zatrudnienia w UE i zapewniają przy tym 
dobrobyt społeczny i ekonomiczny oraz 
dobrą koniunkturę gospodarczą;

B. mając na uwadze, że unijne MŚP 
tradycyjnie stanowiły podstawę gospodarki 
wielu państw członkowskich w UE i 
powinny być wspierane zarówno w 
procesie przechodzenia do zrównoważenia 
środowiskowego, jak i w tworzeniu 
nowych, bezpiecznych miejsc pracy z 
pełnym zagwarantowaniem praw 
pracowniczych;

Or. en
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Poprawka 11
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Ondřej Knotek, Laurence Farreng

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że unijne MŚP 
tradycyjnie są źródłem wysokiego odsetka 
zatrudnienia w UE i zapewniają przy tym 
dobrobyt społeczny i ekonomiczny oraz 
dobrą koniunkturę gospodarczą;

B. mając na uwadze, że unijne MŚP 
odgrywają kluczową rolę w przemyśle UE 
i tradycyjnie są źródłem wysokiego 
odsetka zatrudnienia w UE, tym samym 
zapewniając dobrobyt społeczny i 
ekonomiczny oraz dobrą koniunkturę 
gospodarczą na całym obszarze UE;

Or. en

Poprawka 12
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że unijne MŚP 
tradycyjnie są źródłem wysokiego odsetka 
zatrudnienia w UE i zapewniają przy tym 
dobrobyt społeczny i ekonomiczny oraz 
dobrą koniunkturę gospodarczą;

B. mając na uwadze, że unijne 
mikroprzedsiębiorstwa i MŚP tradycyjnie 
są źródłem wysokiego odsetka zatrudnienia 
w UE i zapewniają przy tym dobrobyt 
społeczny i ekonomiczny oraz dobrą 
koniunkturę gospodarczą;

Or. it

Poprawka 13
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że unijne MŚP 
tradycyjnie są źródłem wysokiego odsetka 

B. mając na uwadze, że unijne MŚP 
tradycyjnie są źródłem wysokiego odsetka 
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zatrudnienia w UE i zapewniają przy tym 
dobrobyt społeczny i ekonomiczny oraz 
dobrą koniunkturę gospodarczą;

zatrudnienia w UE i wartości dodanej, jak 
również zapewniają przy tym dobrobyt 
społeczny i ekonomiczny oraz dobrą 
koniunkturę gospodarczą;

Or. en

Poprawka 14
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że unijne MŚP 
tradycyjnie są źródłem wysokiego odsetka 
zatrudnienia w UE i zapewniają przy tym 
dobrobyt społeczny i ekonomiczny oraz 
dobrą koniunkturę gospodarczą;

B. mając na uwadze, że unijne MŚP 
tradycyjnie są źródłem wysokiego odsetka 
zatrudnienia w UE i zapewniają przy tym 
dobrobyt społeczny i ekonomiczny oraz 
dobrą koniunkturę gospodarczą; i mając na 
uwadze, że często ponoszą poważne 
konsekwencje w momencie kryzysu 
takiego jak obecny spowodowany 
pandemią COVID-19;

Or. es

Poprawka 15
Elżbieta Kruk

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że unijne MŚP 
tradycyjnie są źródłem wysokiego odsetka 
zatrudnienia w UE i zapewniają przy tym 
dobrobyt społeczny i ekonomiczny oraz 
dobrą koniunkturę gospodarczą;

B. mając na uwadze, że unijne MŚP 
tradycyjnie są źródłem wysokiego odsetka 
zatrudnienia w UE i zapewniają przy tym 
dobrobyt społeczny i ekonomiczny oraz 
dobrą koniunkturę gospodarczą, przy 
jednoczesnym tworzeniu innowacyjnych 
możliwości zatrudnienia i zwiększaniu 
zdrowej konkurencji na jednolitym rynku;

Or. en
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Poprawka 16
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że nowa 
strategia przemysłowa dla Europy odegra 
kluczową rolę w rozwoju bardziej 
ekologicznej, zdigitalizowanej i prężnej 
gospodarki we wszystkich regionach 
Europy;

Or. en

Poprawka 17
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że regiony są 
miejscem, w którym innowacyjne i 
przemysłowe ekosystemy mogą rosnąć i 
rozwijać się, a także tworzyć powiązania 
między przemysłem, MŚP, ośrodkami 
badawczymi, podmiotami 
zaangażowanymi w innowacje i 
społecznościami lokalnymi;

Or. en

Poprawka 18
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Projekt opinii
Motyw B c (nowy)

Projekt opinii Poprawka



PE653.785v01-00 10/61 AM\1207478PL.docx

PL

Bc. mając na uwadze, że specyfika 
lokalna jest zarówno nieunikniona, jak i 
pożądana, aby rozwijać siłę przemysłu 
europejskiego;

Or. en

Poprawka 19
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Projekt opinii
Motyw B d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bd. mając na uwadze, że kryzys 
wywołany COVID-19 pokazał, że we 
wszystkich regionach Europy istnieje 
potencjał, aby udzielić konkretnych i 
innowacyjnych odpowiedzi na wyzwania 
społeczne;

Or. en

Poprawka 20
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Projekt opinii
Motyw B e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Be. mając na uwadze, że zmieniający 
się charakter napięć geopolitycznych oraz 
niedawny kryzys związany z COVID-19 
doprowadziły do zakłóceń w łańcuchach 
wartości i pokazały słabe punkty w 
kluczowych europejskich strategicznych 
sektorach przemysłu;

Or. en
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Poprawka 21
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Projekt opinii
Motyw B f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bf. mając na uwadze, że skutki 
delokalizacji przemysłu mają zazwyczaj 
zasięg lokalny i są odczuwalne w 
konkretnych regionach w sposób 
nieproporcjonalny;

Or. en

Poprawka 22
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że MŚP zostały 
najbardziej dotknięte kryzysem 
gospodarczym wywołanym przez COVID-
19 i borykają się z poważnym brakiem 
płynności finansowej, co wpływa na ich 
kapitał obrotowy i uniemożliwia wielu z 
nich prowadzenie działalności;

Or. en

Poprawka 23
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że sytuacja 
kryzysowa wywołana COVID-19 
pokazała, że Europa powinna osiągnąć 
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pełną autonomię przemysłową i 
promować swoje strategiczne łańcuchy 
wartości;

Or. en

Poprawka 24
Mathilde Androuët

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że perspektyw 
rozwoju i niezależności gospodarczej 
należy szukać w dziedzinie przełomowych 
technologii oraz produkcji towarów i 
usług cyfrowych;

Or. fr

Poprawka 25
Mathilde Androuët

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że w przyszłych 
strategiach przemysłowych nie można już 
pomijać kwestii środowiskowych;

Or. fr

Poprawka 26
Mathilde Androuët

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka
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1. przypomina, że przyszłość 
przemysłowa UE jest związana z 
dostosowaniem gospodarki do zasad 
Europejskiego Zielonego Ładu, czyli z 
planem działania na rzecz nowej polityki 
wzrostu w UE, zbliżającym do siebie 
obywateli, miasta i regiony oraz 
umożliwiającym sprawiedliwą 
transformację;

1. przypomina o konieczności 
repatriacji i inwestycji publicznych w 
działalność przemysłową, w szczególności 
w strategicznych sektorach 
zorganizowanych przez państwa 
członkowskie lub na poziomie pierwszym 
wspólnej klasyfikacji jednostek 
terytorialnych do celów statystycznych 
(NUTS1)

Or. fr

Poprawka 27
Raffaele Fitto

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że przyszłość 
przemysłowa UE jest związana z 
dostosowaniem gospodarki do zasad 
Europejskiego Zielonego Ładu, czyli z 
planem działania na rzecz nowej polityki 
wzrostu w UE, zbliżającym do siebie 
obywateli, miasta i regiony oraz 
umożliwiającym sprawiedliwą 
transformację;

1. podkreśla, że ponieważ przyszłość 
przemysłowa UE jest związana także z 
zasadami Europejskiego Zielonego 
Ładu, konieczny jest plan działania 
uwzględniający konsekwencje dla 
gospodarki i zatrudnienia wynikłe z 
kryzysu pandemii COVID-19, dotyczący 
nowej polityki wzrostu w UE, zbliżającej 
do siebie przedsiębiorstwa, zwłaszcza 
MŚP, zainteresowane strony, regiony i 
władze lokalne oraz umożliwiający 
sprawiedliwą transformację bez 
późniejszych szkód dla europejskiego 
systemu gospodarczego i produkcyjnego ;

Or. it

Poprawka 28
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że przyszłość 1. przypomina, że przyszłość 
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przemysłowa UE jest związana z 
dostosowaniem gospodarki do zasad 
Europejskiego Zielonego Ładu, czyli z 
planem działania na rzecz nowej polityki 
wzrostu w UE, zbliżającym do siebie 
obywateli, miasta i regiony oraz 
umożliwiającym sprawiedliwą 
transformację;

przemysłowa UE jest związana przede 
wszystkim z pełnym ożywieniem 
gospodarczym po kryzysie pandemii oraz z 
planem działania na rzecz nowej polityki 
wzrostu w UE, wynoszącym obywateli, 
miasta i regiony na ten sam wysoki poziom 
rozwoju oraz umożliwiającym 
sprawiedliwą transformację;

Or. it

Poprawka 29
Alexandra Geese
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że przyszłość 
przemysłowa UE jest związana z 
dostosowaniem gospodarki do zasad 
Europejskiego Zielonego Ładu, czyli z 
planem działania na rzecz nowej polityki 
wzrostu w UE, zbliżającym do siebie 
obywateli, miasta i regiony oraz 
umożliwiającym sprawiedliwą 
transformację;

1. przypomina, że przyszłość 
przemysłowa UE jest związana z 
dostosowaniem gospodarki do zasad 
zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia 
neutralności klimatycznej UE do 2040 r., 
przyczyniając się w ten sposób do 
realizacji celów porozumienia paryskiego, 
celów zrównoważonego rozwoju i 
Europejskiego Zielonego Ładu, planu 
działania na rzecz nowej polityki 
zrównoważonego rozwoju w UE, 
zbliżającego do siebie obywateli, miasta i 
regiony oraz umożliwiającego 
sprawiedliwą transformację; jest głęboko 
przekonany, że nowa strategia 
przemysłowa dla Europy powinna być w 
pełni dostosowana do nowego 
Europejskiego prawa o klimacie;

Or. en

Poprawka 30
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że przyszłość 
przemysłowa UE jest związana z 
dostosowaniem gospodarki do zasad 
Europejskiego Zielonego Ładu, czyli z 
planem działania na rzecz nowej polityki 
wzrostu w UE, zbliżającym do siebie 
obywateli, miasta i regiony oraz 
umożliwiającym sprawiedliwą 
transformację;

1. przypomina, że przyszłość 
przemysłowa UE jest związana z 
dostosowaniem gospodarki do zasad 
Europejskiego Zielonego Ładu, co oznacza 
postępowanie zgodne z planem działania 
na rzecz nowej polityki wzrostu w UE, 
zbliżającym do siebie obywateli, miasta i 
regiony oraz umożliwiającym 
sprawiedliwą transformację, która nie 
pozostawia nikogo w tyle i sprzyja 
spójności między regionami osiąganej 
dzięki innowacjom i nowemu 
zrównoważonemu modelowi 
gospodarczemu;

Or. es

Poprawka 31
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że przyszłość 
przemysłowa UE jest związana z 
dostosowaniem gospodarki do zasad 
Europejskiego Zielonego Ładu, czyli z 
planem działania na rzecz nowej polityki 
wzrostu w UE, zbliżającym do siebie 
obywateli, miasta i regiony oraz 
umożliwiającym sprawiedliwą 
transformację;

1. przypomina, że przyszłość 
przemysłowa UE jest związana z 
dostosowaniem gospodarki do zasad 
Europejskiego Zielonego Ładu, który jest, 
obok konkurencyjności i tworzenia miejsc 
pracy, jednym z elementów planu 
działania na rzecz nowej polityki wzrostu 
w UE, zbliżającego do siebie obywateli, 
miasta i regiony oraz przedsiębiorstwa w 
realizacji wspólnego celu, jakim jest 
konkurencyjny w skali międzynarodowej 
przemysł;

Or. es

Poprawka 32
Niyazi Kizilyürek
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że przyszłość 
przemysłowa UE jest związana z 
dostosowaniem gospodarki do zasad 
Europejskiego Zielonego Ładu, czyli z 
planem działania na rzecz nowej polityki 
wzrostu w UE, zbliżającym do siebie 
obywateli, miasta i regiony oraz 
umożliwiającym sprawiedliwą 
transformację;

1. przypomina, że przyszłość 
przemysłowa UE jest związana z 
dostosowaniem gospodarki do zasad 
Europejskiego Zielonego Ładu, czyli z 
planem działania na rzecz nowej polityki 
wzrostu w UE, który powinna zapewnić 
wysokie standardy środowiskowe i 
społeczne, w szczególności poprzez 
przestrzeganie układów zbiorowych, 
udział pracowników oraz likwidację 
ubóstwa energetycznego i izolacji 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 33
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że przyszłość 
przemysłowa UE jest związana z 
dostosowaniem gospodarki do zasad 
Europejskiego Zielonego Ładu, czyli z 
planem działania na rzecz nowej polityki 
wzrostu w UE, zbliżającym do siebie 
obywateli, miasta i regiony oraz 
umożliwiającym sprawiedliwą 
transformację;

1. przypomina, że przyszłość 
przemysłowa UE jest związana z 
dostosowaniem gospodarki do zasad 
Europejskiego Zielonego Ładu, czyli z 
planem działania na rzecz nowej polityki 
wzrostu w UE oraz przejścia na 
gospodarkę cyfrową, zbliżającym do siebie 
obywateli, miasta i regiony, w 
szczególności w tych regionach, które 
przechodzą ten proces, oraz 
umożliwiającym sprawiedliwą 
transformację, tak aby nie pozostawić 
nikogo samemu sobie;

Or. en

Poprawka 34
Stelios Kympouropoulos
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że przyszłość 
przemysłowa UE jest związana z 
dostosowaniem gospodarki do zasad 
Europejskiego Zielonego Ładu, czyli z 
planem działania na rzecz nowej polityki 
wzrostu w UE, zbliżającym do siebie 
obywateli, miasta i regiony oraz 
umożliwiającym sprawiedliwą 
transformację;

1. przypomina, że przyszłość 
przemysłowa UE jest związana z 
dostosowaniem gospodarki do zasad 
agendy cyfrowej i Europejskiego 
Zielonego Ładu, czyli z planem działania 
na rzecz nowej polityki wzrostu w UE, 
zbliżającym do siebie obywateli, 
przedsiębiorstwa, miasta i regiony, 
zwłaszcza regiony wyspiarskie i oddalone, 
oraz umożliwiającym sprawiedliwą 
transformację;

Or. en

Poprawka 35
Elżbieta Kruk

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że przyszłość 
przemysłowa UE jest związana z 
dostosowaniem gospodarki do zasad 
Europejskiego Zielonego Ładu, czyli z 
planem działania na rzecz nowej polityki 
wzrostu w UE, zbliżającym do siebie 
obywateli, miasta i regiony oraz 
umożliwiającym sprawiedliwą 
transformację;

1. przypomina, że przyszłość 
przemysłowa UE jest związana z 
dostosowaniem gospodarki do zasad 
Europejskiego Zielonego Ładu, czyli z 
planem działania na rzecz nowej polityki 
trwałego wzrostu w UE, zbliżającym do 
siebie obywateli, regiony i państwa 
członkowskie oraz umożliwiającym 
uczciwą i sprawiedliwą transformację, 
która nie pozostawia nikogo samemu 
sobie;

Or. en

Poprawka 36
Daniel Buda

Projekt opinii
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Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że przyszłość 
przemysłowa UE jest związana z 
dostosowaniem gospodarki do zasad 
Europejskiego Zielonego Ładu, czyli z 
planem działania na rzecz nowej polityki 
wzrostu w UE, zbliżającym do siebie 
obywateli, miasta i regiony oraz 
umożliwiającym sprawiedliwą 
transformację;

1. przypomina, że przyszłość 
przemysłowa UE jest związana z 
dostosowaniem gospodarki do zasad 
Europejskiego Zielonego Ładu, czyli z 
planem działania na rzecz nowej polityki 
wzrostu w UE, zbliżającym do siebie 
obywateli, miasta i regiony oraz 
umożliwiającym sprawiedliwą 
transformację i zapewnienie 
bezpieczeństwa żywnościowego;

Or. ro

Poprawka 37
Mircea-Gheorghe Hava

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że przyszłość 
przemysłowa UE jest związana z 
dostosowaniem gospodarki do zasad 
Europejskiego Zielonego Ładu, czyli z 
planem działania na rzecz nowej polityki 
wzrostu w UE, zbliżającym do siebie 
obywateli, miasta i regiony oraz 
umożliwiającym sprawiedliwą 
transformację;

1. przypomina, że przyszłość 
przemysłowa UE jest związana z 
dostosowaniem gospodarki do zasad 
Europejskiego Zielonego Ładu, czyli z 
planem działania na rzecz nowej polityki 
wzrostu w UE, zbliżającym do siebie 
obywateli, organy administracji, 
przedsiębiorstwa, miasta i regiony oraz 
umożliwiającym sprawiedliwą 
transformację;

Or. ro

Poprawka 38
Mathilde Androuët

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera a (nowa)

Projekt opinii Poprawka
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a) uważa, że państwa członkowskie 
muszą wprowadzić dla importu podatek od 
każdego kilometra, co stanowiłoby 
wsparcie dla krótszych i 
wewnątrzwspólnotowych przejazdów w 
celu zmniejszenia zanieczyszczeń, oraz w 
sposób spójny zrewolucjonizować 
łańcuchy dostaw;

Or. fr

Poprawka 39
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Projekt opinii
Ustęp 1 – litera c (nowa)

Projekt opinii Poprawka

c) przypomina o konieczności 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w 
przypadkach, gdy nie nie istnieją 
rozwiązania lokalne, w szczególności 
dzięki większemu zróżnicowaniu 
geograficznemu źródeł zaopatrzenia;

Or. fr

Poprawka 40
Alexandra Geese
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 – akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

ubolewa, że nadal nie wdrożono nowej 
strategii europejskiej, która zastąpiłaby 
strategię „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 41
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Raffaele Fitto

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że konieczne jest, aby w 
następstwie skutków kryzysu pandemii 
COVID-19 uruchomić wspólnie z 
państwami członkowskimi strategie i 
działania niezbędne do zachowania tkanki 
gospodarczej, produkcyjnej i społecznej, 
zwłaszcza dzięki ochronie MŚP;

Or. it

Poprawka 42
Mathilde Androuët

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że inwestycje w 
innowacyjne środki produkcji powinny 
wspierać spójność we wszystkich 
regionach UE, umożliwiając im 
sprawiedliwy wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu;

2. uważa, że jeśli chodzi o sektory o 
znaczeniu strategicznym, konieczne jest 
wprowadzenie obowiązku wykorzystania 
przedsiębiorstw krajowych lub 
europejskich;

Or. fr

Poprawka 43
Alexandra Geese
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że inwestycje w 
innowacyjne środki produkcji powinny 
wspierać spójność we wszystkich 

2. zauważa, że inwestycje w 
innowacyjne środki produkcji, 
wytwarzania, badań, edukacji oraz 
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regionach UE, umożliwiając im 
sprawiedliwy wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu;

nabywania nowych kwalifikacji i 
doskonalenia zawodowego powinny 
wspierać spójność we wszystkich 
regionach UE, umożliwiając im 
osiągnięcie sprawiedliwego, sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, 
charakteryzującego się równością płci i 
trwałego dobrobytu gospodarczego; 
dlatego należy również zdecydowanie 
wspierać rozwój lokalny i lokalne 
gospodarki;

Or. en

Poprawka 44
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian 
Ghinea, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że inwestycje w 
innowacyjne środki produkcji powinny 
wspierać spójność we wszystkich 
regionach UE, umożliwiając im 
sprawiedliwy wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu;

2. zauważa, że inwestycje w badania i 
innowacje oraz wprowadzanie 
innowacyjnych technologii, środków 
produkcji, jak również podnoszenie 
kwalifikacji pracowników, zwłaszcza w 
MŚP, powinny wspierać spójność we 
wszystkich regionach UE, umożliwiając im 
sprawiedliwy i odporny wzrost 
gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu oraz transformację i 
wprowadzanie innowacji w celu uzyskania 
dostępu do możliwości rynkowych;

Or. en

Poprawka 45
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka
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2. zauważa, że inwestycje w 
innowacyjne środki produkcji powinny 
wspierać spójność we wszystkich 
regionach UE, umożliwiając im 
sprawiedliwy wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu;

2. zauważa, że inwestycje w 
innowacyjne środki produkcji powinny 
wspierać spójność we wszystkich 
regionach UE, umożliwiając im wzrost 
gospodarczy sprzyjający konkurencji; 
przypomina o wnioskach w sprawie 
innowacyjnych zamówień publicznych i o 
konieczności promowania partnerstw 
publiczno-prywatnych;

Or. es

Poprawka 46
Raffaele Fitto

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że inwestycje w 
innowacyjne środki produkcji powinny 
wspierać spójność we wszystkich 
regionach UE, umożliwiając im 
sprawiedliwy wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu;

2. podkreśla, że inwestycje w 
innowacyjne środki produkcji powinny 
wspierać spójność we wszystkich 
regionach UE, z poszanowaniem ich cech 
szczególnych i różnorodności, 
umożliwiając im sprawiedliwy wzrost 
gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu i realistycznie 
zrównoważony;

Or. it

Poprawka 47
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że inwestycje w 
innowacyjne środki produkcji powinny 
wspierać spójność we wszystkich 
regionach UE, umożliwiając im 
sprawiedliwy wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu;

2. zauważa, że inwestycje w 
innowacyjne środki produkcji powinny 
wspierać spójność we wszystkich 
regionach UE, zachęcając do współpracy 
między obszarami wiejskimi i miejskimi w 
dziedzinie innowacji oraz umożliwiając im 
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sprawiedliwy wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu;

Or. ro

Poprawka 48
Niyazi Kizilyürek

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że inwestycje w 
innowacyjne środki produkcji powinny 
wspierać spójność we wszystkich 
regionach UE, umożliwiając im 
sprawiedliwy wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu;

2. zauważa, że inwestycje w 
innowacyjne środki produkcji powinny 
wspierać spójność we wszystkich 
regionach UE, umożliwiając im 
sprawiedliwy wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu oraz 
spójność społeczną;

Or. en

Poprawka 49
Elżbieta Kruk

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że inwestycje w 
innowacyjne środki produkcji powinny 
wspierać spójność we wszystkich 
regionach UE, umożliwiając im 
sprawiedliwy wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu;

2. zauważa, że inwestycje w 
tradycyjne i innowacyjne środki produkcji 
powinny wspierać spójność we wszystkich 
regionach UE, umożliwiając im 
sprawiedliwy wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu;

Or. en

Poprawka 50
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Projekt opinii
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Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że europejski 
przemysł ucierpiał, tak jak administracja i 
ludność, z powodu kryzysu COVID-19, 
którego średnioterminowe skutki 
zdrowotne i długofalowe skutki 
gospodarcze powinny zostać uwzględnione 
w strategiach politycznych Unii 
Europejskiej; przypomina, że wśród 
sektorów najsilniej odczuwających skutki 
kryzysu znajduje się przemysł surowcowy i 
usługi, w tym turystyka i branża 
hotelarsko-gastronomiczna;

Or. es

Poprawka 51
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że Unia potrzebuje 
strategii przemysłowej, w której uwzględni 
się rolę tego sektora w regionach 
stojących przed wyzwaniami 
demograficznymi, oraz zachęci do 
inwestycji i będzie sprzyjać rozwojowi 
przemysłowemu tych obszarów Unii; 

Or. es

Poprawka 52
Mathilde Androuët

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP 3. podkreśla, że konieczne jest 
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ze środków europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
dążyć między innymi do innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej, 
bardziej ekologicznej i niskoemisyjnej UE, 
a także UE, która jest bardziej połączona i 
ma na celu zapewnienie 
długoterminowego i trwałego 
zatrudnienia;

stworzenie krajowych zapasów 
strategicznych - sanitarnych, wojskowych, 
energetycznych, żywnościowych, oraz 
regularne kontrolowanie zapasów już 
istniejących;

Or. fr

Poprawka 53
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP 
ze środków europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
dążyć między innymi do innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej, 
bardziej ekologicznej i niskoemisyjnej UE, 
a także UE, która jest bardziej połączona i 
ma na celu zapewnienie długoterminowego 
i trwałego zatrudnienia;

3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP 
ze środków europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
dążyć między innymi do innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej, 
bardziej ekologicznej i niskoemisyjnej UE, 
a także UE, która jest bardziej połączona i 
ma na celu zapewnienie długoterminowego 
i trwałego zatrudnienia; zauważa, że 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne mogą odegrać istotną rolę 
we wspieraniu transformacji cyfrowej 
MŚP, z których wiele nadal nie posiada 
umiejętności skutecznego radzenia sobie z 
czwartą rewolucją przemysłową;

Or. en

Poprawka 54
Niyazi Kizilyürek

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka
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3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP 
ze środków europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
dążyć między innymi do innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej, 
bardziej ekologicznej i niskoemisyjnej UE, 
a także UE, która jest bardziej połączona i 
ma na celu zapewnienie długoterminowego 
i trwałego zatrudnienia;

3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP 
ze środków europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
dążyć między innymi do innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej, 
bardziej ekologicznej i niskoemisyjnej UE, 
która zobowiązała się do realizacji celów 
porozumienia paryskiego oraz osiągnięcia 
do 2040 r. celu UE w zakresie 
neutralności klimatycznej, a także UE, 
która jest bardziej połączona i ma na celu 
zapewnienie długoterminowego, trwałego 
zatrudnienia z zagwarantowaną pełnią 
praw pracowniczych;

Or. en

Poprawka 55
Alexandra Geese
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP 
ze środków europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
dążyć między innymi do innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej, 
bardziej ekologicznej i niskoemisyjnej UE, 
a także UE, która jest bardziej połączona i 
ma na celu zapewnienie długoterminowego 
i trwałego zatrudnienia;

3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP 
ze środków europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
dążyć między innymi do innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej, 
jak również transformacji ekologicznej na 
rzecz ekologicznej, zasobo- i 
energooszczędnej oraz zeroemisyjnej UE, 
a także UE, która jest bardziej połączona i 
ma na celu zapewnienie długoterminowego 
i trwałego zatrudnienia dla wszystkich płci 
w oparciu o zasadę partnerstwa;

Or. en

Poprawka 56
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP 
ze środków europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
dążyć między innymi do innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej, 
bardziej ekologicznej i niskoemisyjnej UE, 
a także UE, która jest bardziej połączona i 
ma na celu zapewnienie długoterminowego 
i trwałego zatrudnienia;

3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP 
ze środków europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
dążyć między innymi do innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej, 
bardziej ekologicznej i niskoemisyjnej UE, 
a także UE, która jest bardziej połączona i 
spójna oraz ma na celu zapewnienie 
długoterminowego i trwałego zatrudnienia, 
zwłaszcza w regionach o najtrudniejszej 
sytuacji;

Or. es

Poprawka 57
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP 
ze środków europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
dążyć między innymi do innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej, 
bardziej ekologicznej i niskoemisyjnej UE, 
a także UE, która jest bardziej połączona i 
ma na celu zapewnienie długoterminowego 
i trwałego zatrudnienia;

3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP 
ze środków europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
dążyć między innymi do innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej, 
bardziej ekologicznej i niskoemisyjnej UE, 
a także UE, która jest bardziej połączona i 
ma na celu zapewnienie długoterminowego 
i trwałego zatrudnienia oraz zapobieganie 
ryzyku wyludnienia obszarów 
podlegających transformacji;

Or. ro

Poprawka 58
Vlad-Marius Botoş

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP 
ze środków europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
dążyć między innymi do innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej, 
bardziej ekologicznej i niskoemisyjnej UE, 
a także UE, która jest bardziej połączona i 
ma na celu zapewnienie długoterminowego 
i trwałego zatrudnienia;

3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP 
ze środków europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
dążyć między innymi do wzrostu 
gospodarczego i dywersyfikacji, 
innowacyjnej i inteligentnej transformacji 
gospodarczej, bardziej ekologicznej i 
niskoemisyjnej UE, a także UE, która jest 
bardziej połączona i ma na celu 
zapewnienie długoterminowego i trwałego 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 59
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP 
ze środków europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
dążyć między innymi do innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej, 
bardziej ekologicznej i niskoemisyjnej UE, 
a także UE, która jest bardziej połączona i 
ma na celu zapewnienie długoterminowego 
i trwałego zatrudnienia;

3. podkreśla, że przy wspieraniu 
mikroprzedsiębiorstw i MŚP ze środków 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych należy dążyć między 
innymi do innowacyjnej i inteligentnej 
transformacji gospodarczej, bardziej 
ekologicznej i niskoemisyjnej UE, a także 
UE, która jest bardziej połączona i ma na 
celu zapewnienie długoterminowego i 
trwałego zatrudnienia;

Or. it

Poprawka 60
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP 3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP 
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ze środków europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
dążyć między innymi do innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej, 
bardziej ekologicznej i niskoemisyjnej UE, 
a także UE, która jest bardziej połączona i 
ma na celu zapewnienie długoterminowego 
i trwałego zatrudnienia;

ze środków europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
dążyć między innymi do innowacyjnej i 
cyfrowej transformacji gospodarczej, 
bardziej ekologicznej i niskoemisyjnej UE, 
a także UE, która jest bardziej połączona i 
ma na celu zapewnienie długoterminowego 
i trwałego zatrudnienia dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 61
Elżbieta Kruk

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP 
ze środków europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
dążyć między innymi do innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej, 
bardziej ekologicznej i niskoemisyjnej UE, 
a także UE, która jest bardziej połączona i 
ma na celu zapewnienie długoterminowego 
i trwałego zatrudnienia;

3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP 
ze środków europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
dążyć między innymi do innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej, a 
także UE, która jest bardziej połączona i 
ma na celu zapewnienie długoterminowego 
i trwałego zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 62
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP 
ze środków europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
dążyć między innymi do innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej, 
bardziej ekologicznej i niskoemisyjnej UE, 
a także UE, która jest bardziej połączona i 

3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP 
ze środków europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
dążyć między innymi do innowacyjnej i 
inteligentnej oraz opartej na wiedzy 
transformacji gospodarczej, bardziej 
ekologicznej i konkurencyjnej UE, a także 
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ma na celu zapewnienie 
długoterminowego i trwałego 
zatrudnienia;

UE, która jest bardziej połączona i ma na 
celu rozwój gospodarczy;

Or. es

Poprawka 63
Mircea-Gheorghe Hava

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP 
ze środków europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
dążyć między innymi do innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej, 
bardziej ekologicznej i niskoemisyjnej UE, 
a także UE, która jest bardziej połączona i 
ma na celu zapewnienie długoterminowego 
i trwałego zatrudnienia;

3. podkreśla, że przy wspieraniu MŚP 
ze środków europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
dążyć między innymi do innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej, 
bardziej ekologicznej i niskoemisyjnej UE, 
a także UE, która jest bardziej połączona i 
ma na celu zapewnienie długoterminowego 
zatrudnienia;

Or. ro

Poprawka 64
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie produkcji i 
zużycia energii dla konkurencyjności 
europejskiego przemysłu i emisji gazów 
cieplarnianych; z tego powodu ważne jest 
przejście na zrównoważony, przystępny i 
bezpieczny system energetyczny na 
prawidłowo funkcjonującym rynku 
wewnętrznym energii; transformacja 
energetyczna i cyfrowa, innowacje 
technologiczne oraz badania naukowe i 
rozwój powinny stanowić napęd dla 
europejskiego przemysłu, osiągać cel 
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neutralności klimatycznej i zwiększać 
odporność oraz równowagę na wielu 
obszarach, przyspieszając rozwój 
obszarów wiejskich, zapobiegając 
wyludnieniu i poprawiając jakość 
powietrza na obszarach miejskich; 

Or. es

Poprawka 65
Isabel Carvalhais

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że w ramach strategii 
przemysłowej UE należy zwrócić 
szczególną uwagę na wyzwania związane z 
dostępem regionów najbardziej 
oddalonych do rynku wewnętrznego, 
zgodnie z art. 349 TFUE; przypomina, że 
zewnętrzna zależność gospodarcza, 
dodatkowe koszty wynikające z oddalenia i 
wyspiarskiego charakteru, ograniczona 
powierzchnia i małe rynki, koncentracja 
działalności w niektórych sektorach oraz 
wysoki poziom bezrobocia mają 
negatywny wpływ na rozwój gospodarczy i 
społeczny tych regionów;

Or. en

Poprawka 66
Raffaele Fitto

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zaleca, aby dostęp do finansowania 
był zapewniony z wykorzystaniem 
procedur gwarantujących większą 
elastyczność i uproszczenie dzięki 
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ulepszeniu procedur administracyjnych i 
faz proceduralnych związanych z 
wykonaniem, certyfikacją i weryfikacją;

Or. it

Poprawka 67
Raffaele Fitto

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. przy wdrażaniu polityki i 
korzystaniu z funduszy związanych z 
zielonym ładem, zwłaszcza dotyczących 
sprawiedliwej transformacji, każde 
państwo członkowskie będzie musiało 
ukierunkować krajową politykę wsparcia 
na dowartościowywanie i wynagradzanie 
pozytywnego postępowania 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, zamiast 
nakładać kary w postaci obciążeń i 
ograniczeń na poszczególne sektory 
produkcyjne funkcjonujące w jego 
systemie gospodarczym;

Or. it

Poprawka 68
Mathilde Androuët

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji 
energetycznej, zielonych i niebieskich 
inwestycji, gospodarki o obiegu 
zamkniętym, a także przystosowania się do 

4. przypomina o znaczeniu ustalenia 
hierarchii norm europejskich, gdzie 
ochrona strategiczna byłaby ważniejsza od 
konkurencji, a w pojedynczych 
przypadkach od kryteriów ochrony 
środowiska, jednak z zachowaniem 
obowiązku rozważenia rozwiązań mniej 
zanieczyszczających;
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zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku 
we wszystkich regionach UE;

Or. fr

Poprawka 69
Alexandra Geese
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, 
zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a także 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku we wszystkich 
regionach UE;

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej 
bez korzystania z paliw kopalnych, jak 
również wspieraniu zielonych i 
niebieskich inwestycji, gospodarki o 
obiegu zamkniętym, efektywności 
energetycznej i zasobooszczędności, 
przystosowania się do zmiany klimatu i 
łagodzenia jego skutków oraz 
zapobiegania ryzyku we wszystkich 
regionach UE; podkreśla w związku z tym, 
jak ważne są zobowiązania podjęte w 
porozumieniu paryskim i osiągnięcie 
celów UE w zakresie klimatu, energii i 
neutralności klimatycznej w UE do 2040 
r.;

Or. en

Poprawka 70
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
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ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, 
zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a także 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku we wszystkich 
regionach UE;

ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, 
zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a także 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku we wszystkich 
regionach UE, kładąc szczególny nacisk 
na lokalne programy inwestycyjne i 
edukację na rzecz produkcji energii na 
potrzeby własne, integracji energii 
odnawialnych i zwiększenia wydajności 
energetycznej;

Or. es

Poprawka 71
Niyazi Kizilyürek

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, 
zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a także 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku we wszystkich 
regionach UE;

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, 
zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a także 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku we wszystkich 
regionach UE; w związku z tym wzywa do 
zrównoważonych, długoterminowych 
inwestycji publicznych w kluczowych 
sektorach gospodarki realnej na szczeblu 
UE, aby ułatwić tę sprawiedliwą 
transformację;

Or. en

Poprawka 72
Josianne Cutajar

Projekt opinii
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Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, 
zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a także 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku we wszystkich 
regionach UE;

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, 
zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a także 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku we wszystkich 
regionach UE; podkreśla w związku z tym, 
że zamówienia publiczne mogą być 
skutecznym narzędziem prowadzącym do 
przejścia na czystszą gospodarkę oraz 
wspierającym to przejście;

Or. en

Poprawka 73
Raffaele Fitto

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, 
zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a także 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku we wszystkich 
regionach UE;

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, 
zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a także 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku we wszystkich 
regionach UE; uważa w związku z tym, że 
przy obliczaniu paktu stabilności i wzrostu 
konieczne jest wykluczenie wydatków na 
współfinansowanie poszczególnych 
funduszy ESI;

Or. it
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Poprawka 74
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, 
zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a także 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku we wszystkich 
regionach UE;

4. przypomina, że sektor publiczny i 
prywatny mają do odegrania ważną nową 
rolę w ułatwianiu sprawiedliwej 
transformacji dzięki wspieraniu 
ekologicznej i sprawiedliwej transformacji 
energetycznej, zielonych i niebieskich 
inwestycji, gospodarki o obiegu 
zamkniętym, a także przystosowania się do 
zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku 
we wszystkich regionach UE, w 
szczególności w regionach wyspiarskich, 
oddalonych i najbardziej oddalonych w 
UE;

Or. en

Poprawka 75
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, 
zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a także 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku we wszystkich 
regionach UE;

4. przypomina, że sektor publiczny i 
prywatny mają do odegrania ważną rolę w 
ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, 
zielonych, niebieskich, cyfrowych i 
zrównoważonych inwestycji, gospodarki o 
obiegu zamkniętym, a także 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku we wszystkich 
regionach UE, w szczególności w 
regionach najbardziej oddalonych;

Or. en
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Poprawka 76
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, 
zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a także 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku we wszystkich 
regionach UE;

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, 
zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez 
odpowiedzialne wykorzystanie dostępnych 
zasobów, a także przystosowania się do 
zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku 
we wszystkich regionach UE;

Or. ro

Poprawka 77
Mircea-Gheorghe Hava

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, 
zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a także 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku we wszystkich 
regionach UE;

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, 
zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 
transformacji cyfrowej, a także 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku we wszystkich 
regionach UE;

Or. ro

Poprawka 78
Francesca Donato, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte, Stefania Zambelli
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, 
zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a także 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku we wszystkich 
regionach UE;

4. przyjmuje do wiadomości, że sektor 
publiczny ma do odegrania ważną nową 
rolę w ułatwianiu sprawiedliwej 
transformacji dzięki wspieraniu 
ekologicznej i sprawiedliwej transformacji 
energetycznej, zielonych i niebieskich 
inwestycji, gospodarki o obiegu 
zamkniętym, a także przystosowania się 
terytoriów do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku we wszystkich 
regionach UE;

Or. it

Poprawka 79
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, 
zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a także 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku we wszystkich 
regionach UE;

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, 
zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a także 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku z tym związanemu we 
wszystkich regionach UE;

Or. es

Poprawka 80
Elżbieta Kruk

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji energetycznej, 
zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a także 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku we wszystkich 
regionach UE;

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu sprawiedliwej i 
skutecznej transformacji energetycznej, 
nowych innowacyjnych inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a także 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku we wszystkich 
regionach UE;

Or. en

Poprawka 81
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu sprawiedliwej transformacji 
dzięki wspieraniu ekologicznej i 
sprawiedliwej transformacji 
energetycznej, zielonych i niebieskich 
inwestycji, gospodarki o obiegu 
zamkniętym, a także przystosowania się do 
zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku 
we wszystkich regionach UE;

4. przypomina, że sektor publiczny 
ma do odegrania ważną nową rolę w 
ułatwianiu rozwoju przemysłowego i 
tworzenia społeczeństwa opartego na 
wiedzy dzięki konkurencyjnemu 
przemysłowi, gospodarce o obiegu 
zamkniętym, a także przystosowaniu się do 
zmiany klimatu oraz zapobieganiu ryzyku 
we wszystkich regionach UE;

Or. es

Poprawka 82
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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4a. podkreśla, że priorytetem nowej 
strategii przemysłowej dla Europy 
powinno być wspieranie regionów w 
zakresie dywersyfikacji istniejących gałęzi 
przemysłu, zwiększenie potencjału 
przemysłowego, a także pobudzanie 
inwestycji i innowacji w celu odbudowy i 
wzmocnienia odporności gospodarek 
lokalnych i regionalnych; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że Komisja Europejska 
koncentruje się na przemysłowych i 
innowacyjnych ekosystemach 
regionalnych, i zwraca się o to, by 
strategia przemysłowa UE umożliwiała 
pełne zaangażowanie regionów i 
podmiotów regionalnych w zarządzanie 
nią i jej wdrażanie;

Or. en

Poprawka 83
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. przypomina, że ukierunkowana na 
konkretny obszar polityka przemysłowa 
umożliwia podejście dostosowane do 
potrzeb, umożliwiające rozwój 
istniejących korzyści, specjalizacji i 
zdolności, tworzy politykę przemysłową 
opartą na istniejącej przewadze 
komparatywnej i stara się wspierać 
przedsiębiorstwa w przechodzeniu na 
sektory zaawansowanej technologii 
typowe dla przemysłu 4.0; przypomina, że 
podejście ukierunkowane na konkretny 
obszar promuje dodatkowe elementy, takie 
jak współpraca, zdolności dostosowawcze, 
zdolność zarządzania zasobami, i ułatwia 
interakcję różnych podmiotów lokalnych i 
regionalnych;

Or. en
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Poprawka 84
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne powinny być w 
większym stopniu nakierowane na 
„nieodkrytych przedsiębiorców”, takich 
jak młodzież, kobiety i osoby starsze, 
których potencjał przedsiębiorczości wciąż 
wymaga pełnego rozwinięcia; ponownie 
podkreśla, że dla zwiększenia spójności 
społecznej i zmniejszenia nierówności 
kluczowe znaczenie ma zwiększenie 
potencjału przedsiębiorczości tych 
kategorii jako mającej duże znaczenie 
formy uczestnictwa w rynku pracy;

Or. en

Poprawka 85
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina o ważnej roli regionów 
i gmin w rozwoju gospodarki o obiegu 
zamkniętym dzięki zarządzaniu odpadami 
oraz domaga się od Komisji Europejskiej 
niezbędnych inwestycji w zakłady 
utylizacji, które prowadzą recykling 
odpadów w celu ich ponownego 
wprowadzenia do obiegu jako wtórne 
surowce, co generuje bogactwo i 
zatrudnienie oraz przyczynia się do 
powstrzymania zmian klimatycznych; 

Or. es
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Poprawka 86
Raffaele Fitto

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z uwagi na znaczenie sektora 
publicznego zaleca, aby rozwijać – za 
pomocą programów, inwestycji i wymiany 
najlepszych praktyk – potencjał w 
dziedzinie administracji elektronicznej w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
łącznie z jednolitym portalem cyfrowym;

Or. it

Poprawka 87
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że polityka spójności UE 
potrzebuje odpowiedniego finansowania z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w celu wspierania 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej we wszystkich regionach UE 
w drodze przyczyniania się do 
zmniejszania dysproporcji gospodarczych i 
społecznych, osiągania pozytywnej 
konwergencji oraz pobudzania 
zrównoważonego rozwoju;

5. z zadowoleniem przyjmuje fundusz 
odbudowy oraz instrument UE „Next 
Generation” na rzecz opracowania silnej 
polityki spójności i polityki przemysłowej; 
zauważa, że polityka spójności UE 
potrzebuje odpowiedniego finansowania z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w celu wspierania 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej we wszystkich regionach UE 
w drodze przyczyniania się do 
zmniejszania dysproporcji gospodarczych i 
społecznych, osiągania pozytywnej 
konwergencji oraz pobudzania 
zrównoważonego i odpornego na zmianę 
klimatu rozwoju; uznaje znaczenie 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w europejskich regionach 
dla rozwijania umiejętności i budowania 
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potencjału w zakresie inteligentnej 
specjalizacji, gospodarki o obiegu 
zamkniętym, przedsiębiorczości i przejścia 
na przemysł 4.0;

Or. en

Poprawka 88
Mathilde Androuët

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że polityka spójności UE 
potrzebuje odpowiedniego finansowania z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w celu wspierania 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej we wszystkich regionach UE 
w drodze przyczyniania się do 
zmniejszania dysproporcji gospodarczych 
i społecznych, osiągania pozytywnej 
konwergencji oraz pobudzania 
zrównoważonego rozwoju;

5. uważa, że należy wprowadzić 
obowiązek wspierania innowacji i badań 
europejskich w obszarach nauki, 
cyfryzacji i energetyki, w tym badań w 
dziedzinie energii jądrowej, w 
szczególności jeśli chodzi o rozwiązania 
związane z recyclingiem odpadów;

Or. fr

Poprawka 89
Alexandra Geese
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że polityka spójności UE 
potrzebuje odpowiedniego finansowania z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w celu wspierania 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej we wszystkich regionach UE 
w drodze przyczyniania się do 
zmniejszania dysproporcji gospodarczych i 

5. zauważa, że polityka spójności UE 
potrzebuje znacznego zwiększenia 
finansowania z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych w celu 
wspierania spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej we wszystkich 
regionach UE w drodze przyczyniania się 
do zmniejszania dysproporcji 
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społecznych, osiągania pozytywnej 
konwergencji oraz pobudzania 
zrównoważonego rozwoju;

gospodarczych i społecznych, osiągania 
pozytywnej konwergencji oraz pobudzania 
zrównoważonego, powstrzymującego i 
odwracającego proces utraty 
różnorodności biologicznej rozwoju; 
ponadto zdecydowanie popiera 
zintegrowane podejście i dostosowanie 
wszystkich strategii politycznych UE do 
celu neutralnej dla klimatu Unii do 2040 
r.;

Or. en

Poprawka 90
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że polityka spójności UE 
potrzebuje odpowiedniego finansowania z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w celu wspierania 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej we wszystkich regionach UE 
w drodze przyczyniania się do 
zmniejszania dysproporcji gospodarczych i 
społecznych, osiągania pozytywnej 
konwergencji oraz pobudzania 
zrównoważonego rozwoju;

5. zauważa, że polityka spójności UE 
potrzebuje odpowiedniego finansowania z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w celu wspierania 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej we wszystkich regionach UE 
w drodze przyczyniania się do 
zmniejszania dysproporcji gospodarczych i 
społecznych, osiągania pozytywnej 
konwergencji oraz pobudzania 
zrównoważonego rozwoju i transformacji 
cyfrowej;

Or. en

Poprawka 91
Alexandra Geese
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 – akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

wzywa do znacznego zwiększenia zasobów, 
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jeżeli polityka spójności ma się stać 
istotnym narzędziem finansowania 
obecnego kryzysu i odbudowy 
gospodarczej, co nieuchronnie 
doprowadzi do zmniejszenia dostępnych 
zasobów potrzebnych do zaspokojenia 
innych najpilniejszych potrzeb 
regionalnych, takich jak przeciwdziałanie 
globalnemu ociepleniu i zmianie klimatu, 
a tym samym przyczynienia się do 
osiągnięcia celów Zielonego Ładu, 
sprawiedliwej transformacji i celów 
porozumienia paryskiego; w tym 
kontekście zwraca uwagę na wnioski 
wyciągnięte z kryzysu 2008/2009, które 
pokazują, jak bardzo warto inwestować w 
Europejski Zielony Ład;

Or. en

Poprawka 92
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Projekt opinii
Ustęp 5 – litera a (nowa)

Projekt opinii Poprawka

a) wzywa do wzmocnienie sektorów 
badań za sprawą polityk gwarantujących 
wysoki poziom ochrony patentowej i 
skuteczną obronę przed szpiegostwem 
przemysłowym;

Or. fr

Poprawka 93
Mathilde Androuët

Projekt opinii
Ustęp 5 – litera b (nowa)

Projekt opinii Poprawka

b) nalega na wspieranie innowacji i 
badań w dziedzinie gospodarki o obiegu 
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zamkniętym;

Or. fr

Poprawka 94
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie stworzenia 
uproszczonego i spójnego systemu 
finansowania, od badań i rozwoju po 
wprowadzenie na rynek, na szczeblu 
unijnym, krajowym i regionalnym, w 
szczególności w odniesieniu do 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, poprzez uproszczenie, 
harmonizację i komplementarność 
regulacji i przepisów dotyczących różnych 
instrumentów finansowania; zachęca do 
synergii między unijnymi, krajowymi, 
regionalnymi i prywatnymi środkami 
finansowymi przeznaczonymi na 
finansowanie innowacyjnych projektów 
realizowanych przez branżę, w 
szczególności do wspierania dalszego 
wykorzystania i wymiany doświadczeń z 
wykorzystaniem zasad inteligentnej 
specjalizacji jako wskazówek na potrzeby 
koordynacji, zwiększenia efektywności i 
unikania powielania działań;

Or. en

Poprawka 95
Ondřej Knotek

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. ostrzega, że części unijnego 
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sektora energetycznego i przemysłowego 
są narażone na poważne zagrożenia 
egzystencjalne i zwraca uwagę, że 
negatywne skutki społeczne zielonej 
polityki UE postępują szybciej niż 
narzędzia UE na rzecz złagodzenia tych 
negatywnych skutków;

Or. en

Poprawka 96
Mathilde Androuët

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że UE powinna zwracać 
uwagę na ochronę i rozwój strategii 
przemysłowej i produkcji, które 
zapewniają europejską autonomię 
strategiczną, a także dostępność i dostawę 
podstawowych produktów i wyposażenia 
dla obywateli, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba na jednolitym rynku;

6. zwraca uwagę na konieczność 
szkoleń w przedsiębiorstwach działających 
w sektorach strategicznych lub w obszarze 
gospodarki o obiegu zamkniętym;

Or. fr

Poprawka 97
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence Farreng

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że UE powinna zwracać 
uwagę na ochronę i rozwój strategii 
przemysłowej i produkcji, które 
zapewniają europejską autonomię 
strategiczną, a także dostępność i dostawę 
podstawowych produktów i wyposażenia 
dla obywateli, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba na jednolitym rynku;

6. uważa, że UE powinna zwracać 
uwagę na ochronę i rozwój strategii 
przemysłowej i produkcji, które 
zapewniają europejską autonomię 
strategiczną, a także dostępność i dostawę 
podstawowych produktów i wyposażenia 
dla obywateli, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba na jednolitym rynku; wzywa do 
podjęcia dalszych starań na rzecz 
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zagwarantowania silnych europejskich 
łańcuchów wartości w celu zmniejszenia 
uzależnienia od państw trzecich w 
kluczowych sektorach strategicznych i 
przypomina o roli, jaką nowe przełomowe 
technologie, takie jak obróbka 
przyrostowa, mogą odgrywać w 
przywracaniu produkcji do regionów 
europejskich i relokacji zakładów 
przemysłowych;

Or. en

Poprawka 98
Alexandra Geese
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że UE powinna zwracać 
uwagę na ochronę i rozwój strategii 
przemysłowej i produkcji, które 
zapewniają europejską autonomię 
strategiczną, a także dostępność i dostawę 
podstawowych produktów i wyposażenia 
dla obywateli, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba na jednolitym rynku;

6. uważa, że UE powinna zwracać 
uwagę na ochronę i rozwój strategii 
przemysłowej i produkcji, które 
zapewniają europejską autonomię 
strategiczną, zrównoważony rozwój, a 
także dostępność i dostawę podstawowych 
produktów i wyposażenia dla obywateli, 
jeżeli zaistnieje taka potrzeba na 
jednolitym rynku; wyraża zdecydowane 
przekonanie, że należy pilnie przekształcić 
naszą gospodarkę z linearnej w 
gospodarkę o obiegu zamkniętym i wzywa 
Komisję do rozpoczęcia zmiany strategii 
politycznych, aby zastąpić paradygmat 
wzrostu paradygmatem powzrostowym i 
zrównoważonym rozwojem, kierując tym 
samym unię gospodarczą i walutową na 
ścieżkę zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 99
Daniel Buda
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że UE powinna zwracać 
uwagę na ochronę i rozwój strategii 
przemysłowej i produkcji, które 
zapewniają europejską autonomię 
strategiczną, a także dostępność i dostawę 
podstawowych produktów i wyposażenia 
dla obywateli, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba na jednolitym rynku;

6. uważa, że UE powinna zwracać 
uwagę na ochronę i rozwój strategii 
przemysłowej i produkcji, które 
zapewniają europejską autonomię 
strategiczną, a także dostępność i dostawę 
podstawowych produktów i wyposażenia 
dla obywateli, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba na jednolitym rynku; podkreśla, 
że głównym celem finansowania 
europejskich MŚP powinno być 
zmniejszenie zależności od przywozu, jak 
największe ograniczenie wpływu na 
środowisko oraz zagwarantowanie 
bezpiecznych produktów o wysokich 
normach jakości;

Or. ro

Poprawka 100
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że UE powinna zwracać 
uwagę na ochronę i rozwój strategii 
przemysłowej i produkcji, które 
zapewniają europejską autonomię 
strategiczną, a także dostępność i dostawę 
podstawowych produktów i wyposażenia 
dla obywateli, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba na jednolitym rynku;

6. uważa, że UE powinna zwracać 
uwagę na ochronę i rozwój strategii 
przemysłowej i produkcji, które 
zapewniają europejską autonomię 
strategiczną, a także dostępność i dostawę 
podstawowych produktów i wyposażenia 
dla obywateli, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba na jednolitym rynku; przypomina, 
że przedsiębiorstwa gospodarki społecznej 
powinny być w pełni zaangażowane w 
wyniki strategii przemysłowej, ponieważ 
tworzą one wartość publiczną i mają 
istotny wpływ na społeczności lokalne, na 
których się opierają;

Or. en



PE653.785v01-00 50/61 AM\1207478PL.docx

PL

Poprawka 101
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że UE powinna zwracać 
uwagę na ochronę i rozwój strategii 
przemysłowej i produkcji, które 
zapewniają europejską autonomię 
strategiczną, a także dostępność i dostawę 
podstawowych produktów i wyposażenia 
dla obywateli, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba na jednolitym rynku;

6. uważa, że UE powinna zwracać 
uwagę na ochronę i rozwój strategii 
przemysłowej i produkcji, które 
zapewniają europejską autonomię 
strategiczną, z uwagi na konieczność 
redukcji wysokich kosztów energii i 
regulacyjnych z ich strony, a także 
dostępność i dostawę podstawowych 
produktów i wyposażenia dla obywateli, 
jeżeli zaistnieje taka potrzeba na 
jednolitym rynku;

Or. es

Poprawka 102
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że UE powinna zwracać 
uwagę na ochronę i rozwój strategii 
przemysłowej i produkcji, które 
zapewniają europejską autonomię 
strategiczną, a także dostępność i dostawę 
podstawowych produktów i wyposażenia 
dla obywateli, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba na jednolitym rynku;

6. uważa, że UE powinna zwracać 
uwagę na ochronę i rozwój strategii 
przemysłowej i produkcji, które 
zapewniają europejską autonomię 
strategiczną, a także dostępność i dostawę 
podstawowych produktów i wyposażenia 
dla obywateli, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba na jednolitym rynku, zwłaszcza w 
sektorach kluczowych, takich jak 
zdrowotny;

Or. es

Poprawka 103
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Niyazi Kizilyürek

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że UE powinna zwracać 
uwagę na ochronę i rozwój strategii 
przemysłowej i produkcji, które 
zapewniają europejską autonomię 
strategiczną, a także dostępność i dostawę 
podstawowych produktów i wyposażenia 
dla obywateli, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba na jednolitym rynku;

6. uważa, że z doświadczenia z 
COVID-19 trzeba wyciągnąć wnioski i UE 
powinna zwracać uwagę na ochronę i 
rozwój strategii przemysłowej i produkcji, 
które zapewniają europejską autonomię 
strategiczną, a także dostępność i dostawę 
podstawowych produktów i wyposażenia 
dla obywateli, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba na jednolitym rynku;

Or. en

Poprawka 104
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że UE powinna zwracać 
uwagę na ochronę i rozwój strategii 
przemysłowej i produkcji, które 
zapewniają europejską autonomię 
strategiczną, a także dostępność i dostawę 
podstawowych produktów i wyposażenia 
dla obywateli, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba na jednolitym rynku;

6. uważa, że po doświadczeniu 
związanym z pandemią COVID-19 UE 
powinna zwracać uwagę na ochronę i 
rozwój strategii przemysłowej i produkcji, 
które zapewniają europejską autonomię 
strategiczną, a także dostępność i dostawę 
podstawowych produktów i wyposażenia 
dla obywateli, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba na jednolitym rynku;

Or. en

Poprawka 105
Raffaele Fitto

Projekt opinii
Ustęp 6



PE653.785v01-00 52/61 AM\1207478PL.docx

PL

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że UE powinna zwracać 
uwagę na ochronę i rozwój strategii 
przemysłowej i produkcji, które 
zapewniają europejską autonomię 
strategiczną, a także dostępność i dostawę 
podstawowych produktów i wyposażenia 
dla obywateli, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba na jednolitym rynku;

6. uważa, że UE powinna zwracać 
uwagę na ochronę i rozwój strategii 
przemysłowej i produkcji, które 
zapewniają europejską autonomię 
strategiczną w kontekście geopolitycznym, 
a także dostępność i dostawę 
podstawowych produktów i wyposażenia 
dla obywateli, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba na jednolitym rynku;

Or. it

Poprawka 106
Raffaele Fitto

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że sektor usługowy 
odgrywa podstawową rolę w udanej 
europejskiej strategii przemysłowej i 
uznaje w związku z tym, że użyteczne jest 
zbudowanie wewnętrznego rynku usług, 
na wzór strategii na rzecz jednolitego 
rynku cyfrowego;

Or. it

Poprawka 107
Raffaele Fitto

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. uważa, że właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego jest 
konieczne dla udanej europejskiej 
strategii przemysłowej; wzywa Komisję do 
wprowadzenia i monitorowania środków 
w obszarze pomocy państwa oraz 



AM\1207478PL.docx 53/61 PE653.785v01-00

PL

koncentracji, aby uniknąć pojawienia się 
średnio- i długoterminowych zakłóceń 
rynkowych;

Or. it

Poprawka 108
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Laurence 
Farreng, Ondřej Knotek

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do ustanowienia 
solidnych mechanizmów łagodzenia 
negatywnych skutków gospodarczych i 
społecznych dla europejskich regionów 
wynikających z relokacji przemysłu;

Or. en

Poprawka 109
Mathilde Androuët

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach wsparcia 
finansowego z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
priorytetowo traktować inwestycje w nową 
lub zmodernizowaną produkcję 
przemysłową w regionach 
wysokoemisyjnych, aby ułatwić 
osiągnięcie celów sprawiedliwej 
transformacji.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 110
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Mónica Silvana González

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach wsparcia 
finansowego z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
priorytetowo traktować inwestycje w nową 
lub zmodernizowaną produkcję 
przemysłową w regionach 
wysokoemisyjnych, aby ułatwić 
osiągnięcie celów sprawiedliwej 
transformacji.

7. uważa, że w ramach wsparcia 
finansowego z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
priorytetowo traktować inwestycje w nową 
lub zmodernizowaną produkcję 
przemysłową w regionach 
wysokoemisyjnych i o złej jakości 
powietrza, ale zaangażowanych w 
redukcję emisji zaplanowaną w 
Europejskim Zielonym Ładzie, w 
regionach o upadającym przemyśle i z 
wysokim poziomem bezrobocia, 
wyludnionych i na obszarach pomiędzy 
regionami o podobnej charakterystyce, 
aby ułatwić osiągnięcie celów 
sprawiedliwej transformacji, ochrony 
atmosfery, współpracy międzyregionalnej, 
a jednocześnie nie pozostawiać nikogo w 
tyle;

Or. es

Poprawka 111
Alexandra Geese
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach wsparcia 
finansowego z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
priorytetowo traktować inwestycje w nową 
lub zmodernizowaną produkcję 
przemysłową w regionach 
wysokoemisyjnych, aby ułatwić 
osiągnięcie celów sprawiedliwej 
transformacji.

7. uważa, że w ramach wsparcia 
finansowego z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
priorytetowo traktować inwestycje w nową 
lub zmodernizowaną produkcję 
przemysłową w regionach 
wysokoemisyjnych, aby ułatwić 
osiągnięcie przyjaznej dla środowiska, 
sprawiedliwej i uwzględniającej równość 
płci transformacji; wzywa do 
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przekształcenia wszelkich rodzajów 
inwestycji w inwestycje zrównoważone; 
domaga się, aby europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne były 
wykorzystywane na rzecz mobilności 
zgodnej z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, przedsiębiorców ekologicznych, 
zielonej infrastruktury i wycofywania 
paliw kopalnych w celu uniknięcia 
jakichkolwiek szkód dla środowiska i 
klimatu;

Or. en

Poprawka 112
Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach wsparcia 
finansowego z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
priorytetowo traktować inwestycje w nową 
lub zmodernizowaną produkcję 
przemysłową w regionach 
wysokoemisyjnych, aby ułatwić 
osiągnięcie celów sprawiedliwej 
transformacji.

7. uważa, że w ramach wsparcia 
finansowego z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
priorytetowo traktować inwestycje w nową 
lub zmodernizowaną produkcję 
przemysłową w regionach 
wysokoemisyjnych, aby ułatwić 
osiągnięcie celów sprawiedliwej 
transformacji; podkreśla, że programy 
operacyjne realizowane w obrębie polityki 
spójności powinny zostać opracowane 
zgodnie z nową strategią przemysłową dla 
Europy, przez połączenie dotacji z 
instrumentami finansowymi w celu 
wypełnienia luki inwestycyjnej;

Or. en

Poprawka 113
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach wsparcia 
finansowego z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
priorytetowo traktować inwestycje w nową 
lub zmodernizowaną produkcję 
przemysłową w regionach 
wysokoemisyjnych, aby ułatwić 
osiągnięcie celów sprawiedliwej 
transformacji.

7. uważa, że w ramach wsparcia 
finansowego z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
priorytetowo traktować inwestycje w nową 
lub zmodernizowaną produkcję 
przemysłową w regionach 
wysokoemisyjnych, ale zaangażowanych 
w redukcję emisji zaplanowaną w 
Europejskim Zielonym Ładzie, aby 
ułatwić osiągnięcie celów sprawiedliwej 
transformacji;

Or. es

Poprawka 114
Constanze Krehl

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach wsparcia 
finansowego z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
priorytetowo traktować inwestycje w nową 
lub zmodernizowaną produkcję 
przemysłową w regionach 
wysokoemisyjnych, aby ułatwić 
osiągnięcie celów sprawiedliwej 
transformacji.

7. utrzymuje, że aby doprowadzić do 
sprawiedliwego przejścia przez Unię na 
gospodarkę przyjazną dla klimatu do 2050 
r., inwestycje w nową lub przekształconą 
produkcję przemysłową w regionach 
wysokoemisyjnych powinny korzystać z 
solidnego wsparcia finansowego z 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji;

Or. en

Poprawka 115
Niyazi Kizilyürek

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach wsparcia 
finansowego z europejskich funduszy 

7. uważa, że w ramach wsparcia 
finansowego z europejskich funduszy 
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strukturalnych i inwestycyjnych należy 
priorytetowo traktować inwestycje w nową 
lub zmodernizowaną produkcję 
przemysłową w regionach 
wysokoemisyjnych, aby ułatwić 
osiągnięcie celów sprawiedliwej 
transformacji.

strukturalnych i inwestycyjnych należy 
priorytetowo traktować inwestycje w nową 
lub zmodernizowaną produkcję 
przemysłową w regionach 
wysokoemisyjnych, aby ułatwić 
osiągnięcie sprawiedliwej transformacji, 
łącznie z wyeliminowaniem ubóstwa 
energetycznego i dumpingu socjalnego;

Or. en

Poprawka 116
Elżbieta Kruk

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach wsparcia 
finansowego z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
priorytetowo traktować inwestycje w nową 
lub zmodernizowaną produkcję 
przemysłową w regionach 
wysokoemisyjnych, aby ułatwić 
osiągnięcie celów sprawiedliwej 
transformacji.

7. uważa, że w ramach wsparcia 
finansowego z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
priorytetowo traktować inwestycje w nową 
lub zmodernizowaną produkcję 
przemysłową w regionach 
wysokoemisyjnych, aby ułatwić 
osiągnięcie celów sprawiedliwej 
transformacji, która nikogo nie zostawi w 
tyle;

Or. en

Poprawka 117
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach wsparcia 
finansowego z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
priorytetowo traktować inwestycje w nową 
lub zmodernizowaną produkcję 
przemysłową w regionach 

7. uważa, że w ramach wsparcia 
finansowego z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
priorytetowo traktować inwestycje w nową 
lub zmodernizowaną produkcję 
przemysłową w regionach 
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wysokoemisyjnych, aby ułatwić 
osiągnięcie celów sprawiedliwej 
transformacji.

wysokoemisyjnych lub regionach w 
okresie transformacji, aby ułatwić 
osiągnięcie celów sprawiedliwej 
transformacji.

Or. en

Poprawka 118
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że w ramach wsparcia 
finansowego z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
priorytetowo traktować inwestycje w nową 
lub zmodernizowaną produkcję 
przemysłową w regionach 
wysokoemisyjnych, aby ułatwić 
osiągnięcie celów sprawiedliwej 
transformacji.

7. uważa, że w ramach wsparcia 
finansowego z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych należy 
zapewnić pełne finansowanie 
priorytetowych inwestycji w nową lub 
zmodernizowaną produkcję przemysłową 
w regionach wysokoemisyjnych, aby 
ułatwić osiągnięcie celów sprawiedliwej 
transformacji.

Or. ro

Poprawka 119
Alexandra Geese
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 – akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla konieczność wspierania 
synergii między europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi a innymi 
programami UE, w szczególności 
„Horyzont Europa”, w celu promowania 
nowych innowacyjnych technologii i 
rozwiązań, które będą mogły zastąpić 
użycie paliw kopalnych;

Or. en
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Poprawka 120
Alexandra Geese
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 – tiret 1 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

— wzywa do zwiększenia 
bezpośredniego finansowania dla 
europejskich miast jako ważnych 
czynników stymulujących ożywienie 
gospodarcze i walczących z problemami 
związanymi ze zmianą klimatu;

Or. en

Poprawka 121
Alexandra Geese
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 – tiret 2 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

— jest głęboko przekonany, że nowa 
długoterminowa strategia dla przyszłości 
przemysłu europejskiego powinna 
zawierać dokładną datę wycofania paliw 
kopalnych oraz bezpośrednich i 
pośrednich dotacji do nich;

Or. en

Poprawka 122
Mónica Silvana González, Isabel García Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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7a. uważa, że Unia powinna sprzyjać 
dialogowi społecznemu podczas 
opracowywania nowej strategii 
przemysłowej dla Europy, z udziałem 
przedsiębiorców, związków zawodowych, 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
i władz samorządowych oraz 
stowarzyszeń, przy udziale osób z 
niepełnosprawnościami i 
zagwarantowaniu im dostępu do 
informacji;

Or. es

Poprawka 123
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywy podjęte przez Komisję 
Europejską od początku pandemii 
COVID-19 mające na celu ograniczenie 
negatywnych skutków dla małych i 
średnich przedsiębiorstw, w tym większą 
elastyczność w korzystaniu z europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; 
przypomina o znaczeniu, jakie ma 
ukierunkowanie pomocy szczególnie na 
MŚP, które powinny znaleźć się wśród 
głównych beneficjentów środków na rzecz 
odbudowy;

Or. en

Poprawka 124
Elżbieta Kruk

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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7a. podkreśla pilną potrzebę 
ograniczenia obciążeń administracyjnych 
w przyszłej perspektywie rozwoju 
gospodarczego w celu ułatwienia 
korzystania z funduszy;

Or. en

Poprawka 125
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że nowa strategia 
przemysłowa dla Europy powinna 
zapewnić sprawiedliwą konkurencyjność, 
spójność i optymalne zatrudnienie w 
regionach UE.

Or. en


