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Projekt rezolucji

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia -A (nowy)

-A. mając na uwadze, że rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2005 r. w 
sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności1 wzywa do przyjęcia wszelkich niezbędnych 
środków prawnych, dzięki którym firmy otrzymujące finansowe wsparcie Wspólnoty 
nie będą przenosiły swojej działalności w długim i z góry określonym okresie, a także 
do ustanowienia przepisów uniemożliwiających udzielanie dofinansowania, w 
wyniku którego nastąpi utrata licznych miejsc pracy lub zamknięcie zakładów w ich 
istniejącej lokalizacji;

Or. de

  
1 P6_TA-PROV(2005)0277.
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Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że celem polityki rozwoju regionalnego jest faworyzowanie 
rozwoju ogółu regionów Unii Europejskiej (skreślenie);

Or. pl

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że celem polityki rozwoju regionalnego jest faworyzowanie 
rozwoju ogółu regionów Unii Europejskiej; że w związku z tym należy zapewnić 
zbieżność między polityką rozwoju regionalnego a polityką konkurencji (skreślenie), 

Or. cs

Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że celem polityki rozwoju regionalnego jest faworyzowanie 
zrównoważonego rozwoju ogółu regionów Unii Europejskiej, a w szczególności 
nadrobienie opóźnień rozwojowych przez biedne regiony pozostające w tyle; że w 
związku z tym należy zapewnić spójność między polityką rozwoju regionalnego a 
polityką gospodarczą i społeczną Państw Członkowskich, co zakłada, że pomoc 
publiczna musi być wykorzystana w celu zachęty do tworzącego nowe miejsca pracy 
wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej, zgodnie z celami zrewidowanej agendy 
lizbońskiej

Or. en

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że celem polityki rozwoju regionalnego jest faworyzowanie 
rozwoju ogółu regionów Unii Europejskiej; że w związku z tym należy zapewnić 
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zbieżność między polityką rozwoju regionalnego a polityką konkurencji, co zakłada, 
że pomoc publiczna powinna być zgodna z prawami rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że celem polityki rozwoju regionalnego jest faworyzowanie 
rozwoju (skreślenie) regionów Unii Europejskiej; że w związku z tym należy 
zapewnić zbieżność między polityką rozwoju regionalnego a polityką konkurencji, co 
zakłada, że pomoc publiczna nie powinna zachęcać do delokalizacji działalności 
gospodarczej;

Or. fr

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że celem polityki rozwoju regionalnego jest faworyzowanie 
rozwoju ogółu regionów Unii Europejskiej; że w związku z tym należy zapewnić
zbieżność między polityką rozwoju regionalnego a polityką konkurencji, co zakłada, 
że pomoc publiczna nie może stanowić zachęty do delokalizacji działalności 
gospodarczej, ale nie może również jej utrudniać poprzez naruszanie zasad 
swobodnego przepływu pod warunkiem, że wszystkie działania muszą być zgodne z 
celem wspierania wysokiego poziomu ochrony socjalnej, zgodnie z art. 2 Traktatu 
WE,

Or. pt

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia A a (nowy)

Aa. mając na uwadze, że polityka spójności jest instrumentem Unii Europejskiej 
umożliwiającym regionom najbiedniejszym wyrównanie poziomu rozwoju , oraz że 
konieczne jest wspieranie przedsiębiorstw oraz inwestowanie w projekty 
infrastrukturalne w tych regionach; mając na uwadze, że pomoc publiczna jest  
instrumentem prawnym mającym na celu osiągnięcie tego celu,
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Or. fr

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia A a (nowy)

Aa. mając na uwadze, że głównymi motywami delokalizacji są trwałe czynniki 
lokalizacyjne (rynek zbytu, sytuacja w zakresie przestrzeni, kosztów i elastyczności 
rynku pracy, system podatkowy, koszty zużycia energii) kraju docelowego i dlatego 
jednorazowe wsparcie finansowe zazwyczaj stanowi dodatkową korzyść.

Or. de

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia A a (nowy)

Aa. mając na uwadze, że wiele przedsiębiorstw wybiera delokalizację, pomimo że ich 
produktywność, wydajność lub żywotność ekonomiczna nie są zagrożone; mając na 
uwadze, że postępując w ten sposób, przedsiębiorstwa te pozbawiają swoich 
pracowników pracy, w pewnych przypadkach w regionach, gdzie nie ma 
alternatywnego zatrudnienia; mając na uwadze, że takie decyzje są podejmowane po 
otrzymaniu przez przedsiębiorstwa krajowej i wspólnotowej pomocy publicznej, 
celem której jest pomoc w promocji rozwoju regionów mających problemy,

Or. pt

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia A b (nowy)

Ab. mając na uwadze, że odnośne przedsiębiorstwa dokonują delokalizacji głównie w 
celu maksymalizacji zysku; mając na uwadze, że takie przypadki wynikają z 
„koczowniczego” inwestowania przez przedsiębiorstwa, co oznacza, że 
przedsiębiorstwa, poprzez zapewnianie sobie preferencyjnych warunków 
działalności, pomocy oraz pozbawionej praw taniej siły roboczej, jak również poprzez 
czerpanie korzyści z bardziej elastycznych przepisów w zakresie środowiska, usiłują 
uzyskać wysokie zyski w krótkim czasie, po czym w momencie znalezienia bardziej 
lukratywnej alternatywy dokonują delokalizacji, nierzadko bez przestrzegania 
podjętych zobowiązań i nie zważając na niezwykle poważne szkody społeczne i 
gospodarcze wynikające z ich działań,
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Or. pt

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia A c (nowy)

Ac. mając na uwadze, że opisane powyżej sytuacje pociągają za sobą pilną konieczność 
przyjęcia regulacyjnej ramy prawnej zapewniającej uregulowanie i kary w celu 
wyeliminowania tego typu delokalizacji przedsiębiorstw,

Or. pt

Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że globalizacja przynosi również zróżnicowanie modeli 
społecznych i modeli pracy na świecie, włączając w to zaciekłą konkurencję między 
przedsiębiorstwami w Unii Europejskiej i poza nią

Or. en

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że globalizacja, postęp technologiczny i zmniejszenie barier 
wejściowych niektórych krajów ułatwiają wymianę międzynarodową (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że globalizacja, postęp technologiczny i zmniejszanie barier 
wejściowych niektórych krajów ułatwiają wymianę międzynarodową i mogą
powodować (skreślenie) więcej przypadków delokalizacji;
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Or. pl

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że globalizacja, postęp technologiczny i zmniejszenie barier 
wejściowych niektórych krajów ułatwiają wymianę międzynarodową, ale w pewnym 
stopniu powodują (skreślenie) delokalizację;

Or. pt

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że globalizacja, postęp technologiczny i zmniejszenie barier 
wejściowych niektórych krajów ułatwiają wymianę międzynarodową i otwierają nowe 
możliwości dla Unii Europejskiej w zglobalizowanym świecie, powodując jednak 
coraz więcej delokalizacji;

Or. fr

Poprawkę złożyli Ambroise Guellec, Margie Sudre

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że globalizacja, postęp technologiczny i zmniejszenie barier 
wejściowych niektórych krajów ułatwiają wymianę międzynarodową, ale zwiększają 
również ryzyko delokalizacji;

Or. fr

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia B a (nowy)

Ba. mając na uwadze, że ponadnarodowe korporacje są głównymi uczestnikami procesu 
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delokalizacji i restrukturyzacji, prowadzącymi około dwóch trzecich światowego 
handlu oraz jednej trzeciej handlu wewnątrzfirmowego,

Or. en

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia B b (nowy)

Bb. mając na uwadze, że delokalizacji nie stanowi już tylko fizyczne przeniesienie w inne 
miejsce urządzeń wykonujących to samo zadanie, ale przejawia się ona również w 
szerszym zakresie takich jak podwykonawstwo, strategiczne sojusze pomiędzy 
firmami, inwestycje portfelowe i tym podobne,

Or. en

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia B c (nowy)

Bc. mając na uwadze, że motywacje firm przy delokalizacji są wielorakie, włączając 
dążenie do uzyskania dostępu do rozwijających się rynków, obejście lokalnych 
klauzul zawartości, konkurencję płacową, konkurencję w zakresie subsydiów, 
możliwości w zakresie „bezpłatnej” infrastruktury, unikanie podatków,

Or. en

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że pomoc publiczna powinna mieć decydujący wpływ na tworzenie 
trwałych miejsc pracy (skreślenie);

Or. fr
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Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że pomoc publiczna powinna mieć decydujący wpływ na tworzenie 
trwałych miejsc pracy (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 24
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że pomoc publiczna powinna mieć decydujący wpływ na tworzenie 
(skreślenie) miejsc pracy i nie powinna przyczyniać się do delokalizacji i utraty 
miejsc pracy;

Or. pl

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 25
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że pomoc publiczna powinna mieć decydujący wpływ na tworzenie 
trwałych miejsc pracy i powinna koncentrować się na przedsiębiorczości, rozwoju 
zasobów ludzkich, elastyczności i nowej technologii, umożliwiając w ten sposób 
osiąganie lepszej produktywności i konkurencyjności europejskiej siły roboczej w 
ogóle.

Or. en

Poprawkę złożyły Ambroise Guellec, Margie Sudre

Poprawka 26
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że pomoc publiczna powinna mieć wpływ na tworzenie trwałych 
miejsc pracy i w żadnym wypadku nie powinna wspomagać delokalizacji i utraty 
miejsc pracy;

Or. fr
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Poprawkę złożyli Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Poprawka 27
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że pomoc publiczna powinna mieć decydujący wpływ na tworzenie 
trwałych miejsc pracy i nie powinna przyczyniać się do delokalizacji i utraty miejsc 
pracy oraz praktyk handlu subsydiami;

Or. en

Poprawkę złożył Manfred Weber

Poprawka 28
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że pomoc publiczna powinna mieć decydujący wpływ na tworzenie 
trwałych miejsc pracy i nie może przyczyniać się do delokalizacji i utraty miejsc 
pracy;

Or. de

Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 29
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że konkurencyjność, rozsądna ilość uregulowań w uzasadnionych 
dziedzinach oraz dobrze wyszkoleni pracownicy mają znaczący wpływ na kreowanie 
ogólnego zatrudnienia w UE, pomoc publiczna powinna mieć zasadniczy wpływ na 
tworzenie zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej i nie 
powinna być wykorzystywana do subsydiowania przedsiębiorstw opuszczających 
rynek wewnętrzny Unii Europejskiej

Or. en

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 30
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że pomoc publiczna powinna mieć decydujący wpływ na tworzenie 
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trwałych miejsc pracy i zrównoważony rozwój regionalny oraz nie powinna 
powodować delokalizacji przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną w 
określonym regionie na określoną działalność oraz w celu rozwoju tego regionu, a , 
które następnie wycofują inwestycję z danego regionu, dokonując delokalizacji do 
regionu, który zapewnia inny poziom pomocy albo nawet do lokalizacji poza UE,

Or. cs

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 31
Punkt uzasadnienia C a (nowy)

Ca. mając na uwadze, że delokalizacje w cyklu życia produktu są konieczne, a 
jednocześnie wzmacniając konkurencyjność przedsiębiorstw i stwarzając możliwości 
dla rozwoju nowych produktów także w starych lokalizacjach;

Or. de

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 32
Punkt uzasadnienia D

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 33
Punkt uzasadnienia D

skreślony

Or. cs
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Poprawkę złożył Manfred Weber

Poprawka 34
Punkt uzasadnienia D

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 35
Punkt uzasadnienia D

D. mając na uwadze, że Państwa Członkowskie Unii Europejskiej są odpowiedzialne za 
zapewnienie pełnego egzekwowania ustawodawstwa już obowiązującego w celu 
ochrony praw pracowniczych, w tym prawa dostępu do informacji jako części
stałego dialogu pomiędzy pracownikami i pracodawcami oraz uczestnictwa ich 
odpowiednich przedstawicieli (związki zawodowe i stowarzyszenia biznesowe) w 
trójstronnych negocjacjach na szczeblu krajowym

Or. en

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 36
Punkt uzasadnienia D

D. mając na uwadze, że wydłużanie czasu pracy lub pogorszenie warunków pracy jest w 
niektórych przedsiębiorstwach wynikiem szantażu możliwością delokalizacji;

Or. fr

Poprawkę złożyli Ambroise Guellec, Margie Sudre

Poprawka 37
Punkt uzasadnienia D

D. mając na uwadze, że wydłużanie czasu pracy lub pogarszanie warunków pracy jest w 
niektórych przedsiębiorstwach przedstawiane jako jedyna alternatywa dla
delokalizacji;

Or. fr
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Poprawkę złożyli Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Marian Harkin

Poprawka 38
Punkt uzasadnienia D

D. mając na uwadze, że wydłużanie czasu pracy oraz pogarszanie warunków pracy może 
być w niektórych przedsiębiorstwach osiągane za pomocą grożenia delokalizacją 
jako alternatywą,

Or. en

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 39
Punkt uzasadnienia D a (nowy)

Da. mając na uwadze, że delokalizacje stanowią konieczne zjawisko związane z 
przemianami strukturalnymi;

Or. de

Poprawkę złożyli Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Marian Harkin, Grażyna 
Staniszewska

Poprawka 40
Punkt uzasadnienia D a (nowy)

Da. mając na uwadze, że pomoc publiczna może być konieczna jako środek 
nadzwyczajny w sytuacjach, gdzie restrukturyzacja lub delokalizacja będą prowadzić 
do utraty wielu miejsc pracy na danym terenie,

Or. en

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 41
Punkt uzasadnienia D a (nowy)

Da. mając na uwadze, że nie ma dostępnych obiektywnych danych na temat zjawiska 
delokalizacji, pozwalających na jego kwantyfikację i indywidualizację

Or. en
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Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 42
Punkt uzasadnienia D b (nowy)

Db. biorąc pod uwagę, że pojęcie delokalizacji nie jest w ogóle zdefiniowane w prawie 
Wspólnoty Europejskiej ani we wspólnotowych tekstach niebędących tekstami 
legislacyjnymi

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 43
Ustęp 1

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 44
Ustęp 1

1. domaga się, aby cele spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej, a także 
pełnego zatrudnienia i postępu socjalnego, zawarte w artykule 1-3 (skreślenie)
Traktatu Konstytucyjnego były respektowane (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 45
Ustęp 1

1. domaga się , aby cele spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej, a także 
pełnego zatrudnienia i postępu socjalnego, zawarte w artykule 1-3 projektu Traktatu 
Konstytucyjnego były respektowane i aby praktyki (skreślenie), nieprzyczyniające się 
do ich realizacji, mogły być unikane;

Or. fr
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Poprawkę złożyły Elspeth Attwooll, Marian Harkin, Grażyna Staniszewska

Poprawka 46
Ustęp 1

1. domaga się , aby cele spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej, a także 
pełnego zatrudnienia i postępu socjalnego, zawarte w artykule 1-3 projektu Traktatu 
Konstytucyjnego były respektowane i, w tym kontekście, domaga się stworzenia 
całościowej strategii postępowania w przypadkach takich praktyk jak delokalizacja;

Or. en

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 47
Ustęp 1

1. domaga się , aby cele spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej, a także 
pełnego zatrudnienia i postępu socjalnego, zawarte w artykule 1-3 projektu Traktatu 
Konstytucyjnego były respektowane i aby zostały zaprzestane praktyki takie jak 
kierowanie pomocy publicznej do przedsiębiorstw, które nie wykorzystują takich 
inwestycji dla osiągnięcia powyższych celów;

Or. cs

Poprawkę złożyli Ambroise Guellec, Margie Sudre

Poprawka 48
Ustęp 1

1. domaga się , aby cele spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej, a także 
pełnego zatrudnienia i postępu socjalnego, zawarte w artykule 1-3 ustęp 3 projektu 
Traktatu Konstytucyjnego były realizowane i aby praktyki takie jak delokalizacje, 
nieprzyczyniające się do ich realizacji, nie były wspierane finansowo przez UE;

Or. fr
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 49
Ustęp 1

1. domaga się , aby cele spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej, a także 
pełnego zatrudnienia i postępu socjalnego, zawarte w artykule 1-3 projektu Traktatu 
Konstytucyjnego były respektowane i aby praktyki (skreślenie) nieprzyczyniające się 
do ich realizacji, takie jak delokalizacje, mogły być unikane, szczególnie, gdy 
wywodzą się one z taktyki szantażowania relacjami przemysłowymi lub dumpingu 
socjalnego;

Or. pt

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 50
Ustęp 1

1. domaga się , aby cele spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej, a także 
strategiczny cel pełnego zatrudnienia z przysługującymi uprawnieniami i postępu 
socjalnego, zawarte w artykule 1-3 projektu Traktatu Konstytucyjnego były 
respektowane i aby ustanowione zostały jasno określone środki do zwalczania
praktyk takich jak delokalizacje, nieprzyczyniające się do ich realizacji;

Or. pt

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 51
Ustęp 1 a (nowy)

1a. przypomina, że fundusze strukturalne i fundusze spójności mają służyć osiągnięciu 
celu spójności, polegającego na promowaniu spójności i solidarności między 
Państwami Członkowskimi i że największe wysiłki należy koncentrować przede 
wszystkim w regionach o niższym stopniu rozwoju gospodarczego. 

Or. fr
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Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 52
Ustęp 1 a (nowy)

1a. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do opracowania ogólnych wskaźników
społeczno-ekonomicznych służących lepszej ocenie całości zjawiska delokalizacji i w 
tym celu zwraca się do Rady o zwołanie konferencji międzyrządowej (ICG) dla 
zdefiniowania środków zaradczych dla negatywnego wpływu delokalizacji 
przedsiębiorstw na rozwój regionalny w Unii Europejskiej

Or. en

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 53
Ustęp 1a (nowy)

1a. utrzymuje, że duża liczba delokalizacji przedsiębiorstw związana jest z liberalizacją 
handlu i przepływu kapitału oraz ogólnoświatową deregulacją rynku pracy, 
realizowaną w szczególności w ramach WTO;

Or. pt

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 54
Ustęp 1 b (nowy)

1b. wzywa Państwa Członkowskie i Komisję do przyjęcia uregulowań w dziedzinie 
inwestycji zagranicznych, niezbędnych do walki z zamykaniem i delokalizacjami 
przedsiębiorstw; proponuje ustanowienie w trybie pilnym regulacyjnych ram 
prawnych, dzięki którym wspólnotowe subsydia inwestycyjne zostałyby obwarowane 
wymogiem, aby przedsiębiorstwa wywiązywały się z warunków umownych służących 
ochronie interesów społecznych, pracowników oraz dotkniętych regionów, 
przyczyniając się w ten sposób do trwałego rozwoju ekonomicznego i społecznego;

Or. pt
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Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 55
Ustęp 1 c (nowy)

1c. proponuje, aby regulacja, między innymi

- przewidywała odpowiednio długie umowne ramy czasowe, umożliwiające 
realizację założonego celu, mianowicie stworzenie stabilnych i trwałych 
miejsc pracy oraz gospodarczego rozwoju danego regionu,

- ustanawiała kary nakładane na przedsiębiorstwa, które dokonały 
delokalizacji bez wywiązania się ze zobowiązań umownych, dzięki którym, w 
szczególności, miałyby one obowiązek zwrotu uprzednio przyznanej pomocy i 
byłyby dyskwalifikowane na określony okres czasu z otrzymywania dalszej 
pomocy wspólnotowej, nawet w krajach nienależących do Unii,

- chroniła prawa dotkniętych pracowników poprzez pełne zagwarantowanie, że 
ich organy przedstawicielskie byłyby informowane i miały możność odgrywać 
kluczową rolę nie tylko za sprawą prawa weta, oraz poprzez ustanowienie 
kryteriów dla rekompensaty wypłacanej pracownikom w przypadku 
niedotrzymania przez przedsiębiorstwo zobowiązań umownych,

- zapewniała dostatecznie długi okres czasu, proporcjonalny do odnośnej 
inwestycji, do wystosowania ostrzeżenia w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo 
miało zamiar dokonać delokalizacji lub zamknięcia działalności;

Or. pt

Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 56
Ustęp 2

2. podkreśla konieczność zainicjowania przez Komisję i Państwa Członkowskie 
przyjęcia na szczeblu krajowym i wspólnotowym środków dla zapobiegania 
negatywnemu wpływowi w dziedzinie rozwoju gospodarczego oraz wyrażającemu się 
bezpośrednią lub pośrednią utratą miejsc pracy w regionach Unii Europejskiej, 
cierpiących na odpływ przedsiębiorstw dokonujących delokalizacji poza Unię 
Europejską;

Or. en
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Poprawkę złożyły Elspeth Attwooll, Grażyna Staniszewska

Poprawka 57
Ustęp 2

2. podkreśla powodowane przez delokalizacje w regionach Unii Europejskiej, 
cierpiących na odpływ przedsiębiorstw, potencjalnie negatywne skutki w dziedzinie 
rozwoju gospodarczego oraz wyrażające się bezpośrednią lub pośrednią utratą miejsc 
pracy;

Or. en

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 58
Ustęp 2

2. podkreśla powodowane przez delokalizacje w regionach Unii Europejskiej, 
cierpiących na odpływ przedsiębiorstw, negatywne skutki w dziedzinie rozwoju 
gospodarczego oraz tragedie społeczne spowodowane bezpośrednią lub pośrednią 
utratą miejsc pracy

Or. fr

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 59
Ustęp 2

2. podkreśla powodowane przez delokalizacje w regionach Unii Europejskiej, 
cierpiących na odpływ przedsiębiorstw i mających małe lub żadne możliwości 
restrukturyzacji, negatywne skutki w dziedzinie rozwoju gospodarczego oraz 
wyrażające się bezpośrednią lub pośrednią utratą miejsc pracy;

Or. pt

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 60
Ustęp 2

2. podkreśla powodowane przez delokalizacje w regionach Unii Europejskiej, 
cierpiących na odpływ przedsiębiorstw, negatywne skutki w dziedzinie rozwoju 
gospodarczego oraz wyrażające się bezpośrednią lub pośrednią utratą miejsc pracy; 
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podkreśla, że w wielkich europejskich gospodarkach narodowych firmy, które 
dokonują całkowitej lub częściowej delokalizacji, tworzą w sumie więcej miejsc 
pracy w tych Państwach Członkowskich (przykład: Niemcy) niż jest tracone w 
wyniku delokalizacji;

Or. de

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 61
Ustęp 2

2. podkreśla powodowane przez delokalizacje w regionach Unii Europejskiej, 
cierpiących na odpływ przedsiębiorstw, negatywne skutki w dziedzinie rozwoju 
gospodarczego oraz wyrażające się bezpośrednią lub pośrednią utratą miejsc pracy;
podkreśla jednocześnie, że przedmiotem niniejszego sprawozdania nie jest 
delokalizacja z czysto ekonomicznych powodów, ale wyłącznie delokalizacja, której 
jedynym celem jest nadużycie europejskiej pomocy finansowej.

Or. en

Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 62
Ustęp 3

3. zachęca Komisję i Państwa Członkowskie do podjęcia wszelkich koniecznych kroków 
mających na celu zapobieganie sytuacjom niewłaściwego wykorzystania pomocy 
państwa oraz zapewnienie natychmiastowego wycofania publicznych i 
wspólnotowych subsydiów w stosunku do przedsiębiorstw dokonujących 
delokalizacji poza Unię Europejską,

Or. en

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 63
Ustęp 3

3. zachęca Komisję do podjęcia wszelkich koniecznych kroków mających na celu 
zapobieganie sytuacjom, w których regionalna polityka europejska mogłaby stanowić 
zachętę do delokalizacji przedsiębiorstw, którym przyznano pomoc publiczną w 
określonym regionie na określoną działalność i w celu rozwoju tego regionu, a które 
następnie wycofują tą inwestycję z danego regionu, dokonując delokalizacji do 
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regionu, który zapewnia inny poziom pomocy lub nawet do lokalizacji poza UE;

Or. cs

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 64
Ustęp 3

3. zachęca Komisję do podjęcia (skreślenie) kroków mających na celu monitorowanie
sytuacji, w których regionalna polityka europejska mogłaby stanowić zachętę do 
delokalizacji przedsiębiorstw w szczególności na zewnątrz Unii Europejskiej;

Or. pl

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 65
Ustęp 3

3. zachęca Komisję do podjęcia wszelkich koniecznych kroków mających na celu 
zapobieganie sytuacjom, w których regionalna polityka europejska mogłaby stanowić 
zachętę do delokalizacji przedsiębiorstw, co w konsekwencji mogłoby spowodować 
utratę miejsc pracy;

Or. fr

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 66
Ustęp 3

3. zachęca Komisję do podjęcia wszelkich koniecznych kroków mających na celu 
zapobieganie sytuacjom, w których regionalna polityka europejska mogłaby stanowić 
zachętę do delokalizacji przedsiębiorstw i aby w zamian przyczyniała się swoimi 
działaniami do zapobiegania delokalizacji poprzez realizację polityki spójności;

Or. fr
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Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 67
Ustęp 4

4. bierze pod uwagę, uczynioną w ramach reformy funduszy strukturalnych propozycję 
Komisji mającą na celu karanie przedsiębiorstw, które, otrzymawszy pomoc 
finansową z Unii Europejskiej, dokonują delokalizacji swojej działalności w okresie 
siedmiu lat od momentu przyznania tejże pomocy (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyli Ambroise Guellec, Margie Sudre

Poprawka 68
Ustęp 4

4. popiera uczynioną w ramach reformy funduszy strukturalnych propozycję Komisji 
mającą na celu karanie przedsiębiorstw, które, otrzymawszy pomoc finansową z Unii 
Europejskiej, dokonują delokalizacji swojej działalności w okresie siedmiu lat od 
momentu przyznania tejże pomocy, traktując tę propozycję jako pierwszy krok 
niezbędny do uzyskania spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej w UE, 
uważa jednak, że krok ten mógłby być jeszcze wzmocniony;

Or. fr

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 69
Ustęp 4

4. pochwala uczynioną w ramach reformy funduszy strukturalnych propozycję Komisji 
mającą na celu karanie przedsiębiorstw, które, otrzymawszy pomoc finansową z Unii 
Europejskiej, dokonują delokalizacji swojej działalności w okresie siedmiu lat od 
momentu przyznania tejże pomocy, traktując tę propozycję jako pierwszy krok 
niezbędny do uzyskania spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej w UE
(skreślenie);

Or. fr
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Poprawkę złożyli Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy

Poprawka 70
Ustęp 4

4. pochwala uczynioną w ramach reformy funduszy strukturalnych propozycję Komisji 
mającą na celu karanie przedsiębiorstw, które, otrzymawszy pomoc finansową z Unii 
Europejskiej, dokonują delokalizacji swojej działalności w okresie siedmiu lat od 
momentu przyznania tejże pomocy, traktując tę propozycję jako pierwszy krok 
niezbędny do uzyskania spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej w UE 
(skreślenie)

Or. en

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 71
Ustęp 4

4. pochwala uczynioną w ramach reformy funduszy strukturalnych propozycję Komisji 
mającą na celu karanie przedsiębiorstw, które, otrzymawszy pomoc finansową z Unii 
Europejskiej, dokonują delokalizacji swojej działalności w okresie siedmiu lat od 
momentu przyznania tejże pomocy, traktując tę propozycję jako pierwszy krok 
niezbędny do uzyskania spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej w UE 
(skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 72
Ustęp 4

4. popiera uczynioną w ramach reformy funduszy strukturalnych propozycję Komisji 
mającą na celu karanie przedsiębiorstw, które, otrzymawszy pomoc finansową z Unii 
Europejskiej, dokonują delokalizacji swojej działalności w okresie siedmiu lat od 
momentu przyznania tejże pomocy, traktując tę propozycję jako pierwszy krok 
niezbędny do uzyskania spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej w UE 
(skreślenie)

Or. fr
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Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 73
Ustęp 4

4. bierze pod uwagę uczynioną w ramach reformy funduszy strukturalnych propozycję 
Komisji mającą na celu karanie przedsiębiorstw, które, otrzymawszy pomoc 
finansową z Unii Europejskiej, dokonują delokalizacji swojej działalności w okresie 
pięciu lat od momentu przyznania tejże pomocy (skreślenie);

Or. pl

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 74
Ustęp 4

4. pochwala uczynioną w ramach reformy funduszy strukturalnych propozycję Komisji 
mającą na celu karanie przedsiębiorstw, które, otrzymawszy pomoc finansową z Unii 
Europejskiej, dokonują delokalizacji swojej działalności poza UE w okresie siedmiu 
lat od momentu przyznania tejże pomocy (skreślenie);

Or. pl

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 75
Ustęp 4

4. pochwala uczynioną w ramach reformy funduszy strukturalnych propozycję Komisji 
mającą na celu karanie przedsiębiorstw, które, otrzymawszy pomoc finansową z Unii 
Europejskiej, dokonują delokalizacji swojej działalności w okresie siedmiu lat od 
momentu przyznania tejże pomocy, traktując tę propozycję jako pierwszy krok 
niezbędny do uzyskania spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej w UE, 
uważa jednak, że krok ten mógłby być jeszcze wzmocniony, szczególnie za pomocą 
równoległych środków nakierowanych na przekwalifikowanie siły roboczej i rozwój 
nowocześniejszych metod produkcji;

Or. pt
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Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 76
Ustęp 4

4. bierze pod uwagę uczynioną w ramach reformy funduszy strukturalnych propozycję 
Komisji mającą na celu karanie przedsiębiorstw, które, otrzymawszy pomoc 
finansową z Unii Europejskiej, dokonują delokalizacji swojej działalności w okresie 
siedmiu lat od momentu przyznania tejże pomocy. Jednocześnie przyjmuje do 
wiadomości, że kwestia jest ciągle omawiana w Radzie i rozumie potrzebę 
uzgodnienia okresu z wytycznymi regionalnej pomocy państwowej;

Or. en

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 77
Ustęp 4

4. bierze pod uwagę uczynioną w ramach reformy funduszy strukturalnych propozycję 
Komisji mającą na celu karanie przedsiębiorstw, które, otrzymawszy pomoc 
finansową z Unii Europejskiej, dokonują delokalizacji swojej działalności w okresie 
pięciu lat od momentu przyznania tejże pomocy, traktując tę propozycję jako pierwszy 
krok niezbędny do uzyskania spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej w UE
(skreślenie);

Or. cs

Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 78
Ustęp 4

4. pochwala uczynioną w ramach reformy funduszy strukturalnych propozycję Komisji 
mającą na celu karanie przedsiębiorstw, które, otrzymawszy pomoc finansową z Unii 
Europejskiej, dokonują delokalizacji swojej działalności w okresie siedmiu lat od 
momentu przyznania tejże pomocy, traktując tę propozycję jako pierwszy krok 
niezbędny do uzyskania spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej w UE, przy 
czym uważa, że mechanizm monitorowania mający na celu zapewnienie, że 
powyższy krok zostanie powzięty, powinien zostać usprawniony;

Or. cs
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Poprawkę złożył Jan Březina

Poprawka 79
Ustęp 4

4. pochwala uczynioną w ramach reformy funduszy strukturalnych propozycję Komisji 
mającą na celu karanie przedsiębiorstw, które, otrzymawszy pomoc finansową z Unii 
Europejskiej, dokonują delokalizacji swojej działalności w okresie dziesięciu lat od 
momentu przyznania tejże pomocy, traktując tę propozycję jako pierwszy krok 
niezbędny do uzyskania spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej w UE, 
uważa jednak, że krok ten mógłby być jeszcze wzmocniony;

Or. en

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 80
Ustęp 4 a (nowy)

4a. uważa, że Komisja powinna wziąć pod uwagę sugestie Rady i skrócić okres czasu, w 
którym przedsiębiorstwa podlegają karze za dokonanie delokalizacji do pięciu lat od 
momentu przyznania pomocy finansowej UE;

Or. cs

Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 81
Ustęp 5

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 82
Ustęp 5

skreślony

Or. cs
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Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 83
Ustęp 5

5. domaga się w konsekwencji, aby przedsiębiorstwa, które dokonały delokalizacji 
wewnątrz Unii, nie mogły już skorzystać z pomocy publicznej skierowanej do ich 
nowego miejsca działalności oraz aby zostały wykluczone na przyszłość z możliwości 
skorzystania z funduszy strukturalnych lub pomocy publicznej przez okres minimum 
siedmiu lat od momentu dokonania delokalizacji;

Or. fr

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 84
Ustęp 5

5. domaga się również, aby przedsiębiorstwa, które po otrzymaniu pomocy publicznej 
lub zwolnieniu pracowników zatrudnionych w miejscu gdzie pierwotnie była 
prowadzona działalność wbrew przepisom krajowym i międzynarodowym, 
przystępują do delokalizacji wewnątrz Unii, nie mogły już skorzystać z pomocy 
publicznej skierowanej do ich nowego miejsca działalności oraz aby zostały 
wykluczone na przyszłość z możliwości skorzystania z funduszy strukturalnych lub 
pomocy publicznej przez okres minimum siedmiu lat od momentu dokonania 
delokalizacji;

Or. fr

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 85
Ustęp 5

5. domaga się również, aby przedsiębiorstwa, które skorzystały z pomocy publicznej i
dokonały delokalizacji (skreślenie), nie mogły już skorzystać z pomocy publicznej 
skierowanej do ich nowego miejsca działalności oraz aby zostały wykluczone na 
przyszłość z możliwości skorzystania z funduszy strukturalnych lub pomocy 
publicznej przez okres minimum siedmiu lat od momentu dokonania delokalizacji;

Or. pl
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Poprawkę złożyli Markus Pieper, László Surján

Poprawka 86
Ustęp 5

5. domaga się również, aby przedsiębiorstwa, które dokonały delokalizacji wewnątrz 
Unii, nie mogły już skorzystać z pomocy wspólnotowej skierowanej do ich nowego 
miejsca działalności oraz aby zostały wykluczone na przyszłość z możliwości 
skorzystania z funduszy strukturalnych (skreślenie) przez okres minimum siedmiu lat 
od momentu dokonania delokalizacji;

Or. de

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 87
Ustęp 5

5. domaga się również, aby przedsiębiorstwa, które dokonały delokalizacji wewnątrz 
Unii, nie mogły już skorzystać z pomocy publicznej skierowanej do ich nowego 
miejsca działalności oraz aby zostały wykluczone na przyszłość z możliwości 
skorzystania z funduszy strukturalnych lub pomocy publicznej przez okres minimum 
trzech lat od momentu dokonania delokalizacji;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 88
Ustęp 5

5. domaga się również, aby przedsiębiorstwa, które dokonały delokalizacji wewnątrz 
Unii, nie mogły już skorzystać z pomocy publicznej skierowanej do ich nowego 
miejsca działalności oraz aby zostały wykluczone na przyszłość z możliwości 
skorzystania z funduszy strukturalnych lub pomocy publicznej przez okres minimum 
pięciu lat od momentu dokonania delokalizacji;

Or. en
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Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll

Poprawka 89
Ustęp 5

5. domaga się również, aby przedsiębiorstwa, które dokonały delokalizacji wewnątrz 
Unii, nie mogły już skorzystać z pomocy publicznej skierowanej do ich nowego 
miejsca działalności oraz aby zostały wykluczone na przyszłość z możliwości 
skorzystania z funduszy strukturalnych lub pomocy publicznej przez okres minimum 
pięciu lat od momentu dokonania delokalizacji;

Or. en

Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 90
Ustęp 5

5. domaga się również, aby Komisja i Państwa Członkowskie dokonały oceny, opartej 
na wspólnie uzgodnionych wskaźnikach społeczno-ekonomicznych rzeczywistego 
wpływu w zakresie całkowitej utraty pracy z powodu przedsiębiorstw, które dokonały 
delokalizacji wewnątrz Unii w ciągu pięciu lat od skorzystania z pomocy państwa lub 
funduszy strukturalnych oraz domaga się nałożenia na te przedsiębiorstwa 
stopniowanych sankcji, w postaci zobowiązania do zwrotu całej kwoty (lub 5 
piątych) pomocy państwa lub funduszy strukturalnych otrzymanych w pierwszym 
roku, a następnie malejąco, w zależności od roku, w którym nastąpi delokalizacja;

Or. en

Poprawkę złożyli Ambroise Guellec, Margie Sudre

Poprawka 91
Ustęp 6

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 92
Ustęp 6

skreślony
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Or. cs

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 93
Ustęp 6

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 94
Ustęp 6

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 95
Ustęp 6

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 96
Ustęp 6

skreślony

Or. de
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Poprawkę złożyli Jan Březina, Manfred Weber

Poprawka 97
Ustęp 6

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Poprawka 98
Ustęp 6 a (nowy)

6a. krytykuje brak odpowiednich wspólnych norm socjalnych oraz występowanie 
zalegalizowanego dumpingu socjalnego, powodujących niepokojące konsekwencje 
dla rynku wewnętrznego UE;

Or. en

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 99
Ustęp 7

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 100
Ustęp 7

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożyli Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Grażyna Staniszewska

Poprawka 101
Ustęp 7

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 102
Ustęp 7

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 103
Ustęp 7

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 104
Ustęp 7

7. uważa, że wobec braku lepszej koordynacji w dziedzinie krajowych systemów 
podatkowych i braku harmonizacji praw socjalnych na najwyższym poziomie
konieczne staje się podjęcie ogółu skoordynowanych środków za pomocą 
poszczególnych polityk Unii; wzywa w związku z tym do szybkiego wprowadzenia 
prawdziwej europejskiej strategii walki z delokalizacjami, prowadzonej na poziomie 
Unii i skoordynowanej z ogółem Państw Członkowskich;

Or. pt
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Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 105
Ustęp 7

7. uważa, że wobec braku lepszej harmonizacji krajowych systemów podatkowych 
socjalnych konieczne staje się podjęcie ogółu skoordynowanych środków za pomoc 
poszczególnych polityk Unii; wzywa w związku z tym do szybkiego wprowadzeni 
(skreślenie) europejskiej strategii walki z delokalizacjami, prowadzonej na poziomie 
Unii i skoordynowanej z ogółem Państw Członkowskich;

Or. pl

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 106
Ustęp 7

7. uważa, że wobec braku lepszej harmonizacji krajowych systemów podatkowych i 
socjalnych konieczne staje się podjęcie ogółu skoordynowanych środków za pomocą 
poszczególnych polityk Unii; wzywa w związku z tym do szybkiego wprowadzenia 
prawdziwej europejskiej strategii walki z delokalizacjami przedsiębiorstw w 
granicach i poza granicami UE, prowadzonej na poziomie Unii i skoordynowanej z 
ogółem Państw Członkowskich;

Or. cs

Poprawkę złożył Constanze Angela Krehl

Poprawka 107
Ustęp 7

7 uważa, że wobec braku lepszej harmonizacji krajowych systemów podatkowych i 
socjalnych konieczne staje się podjęcie ogółu skoordynowanych środków za pomocą 
poszczególnych polityk Unii; wzywa w związku z tym do szybkiego wprowadzenia 
prawdziwej europejskiej strategii obsługi i monitorowania delokalizacji, prowadzonej 
na poziomie Unii i skoordynowanej z ogółem Państw Członkowskich;

Or. fr
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 108
Ustęp 7

7. uważa, że wobec braku lepszej harmonizacji krajowych systemów podatkowych i 
socjalnych konieczne staje się podjęcie ogółu skoordynowanych środków za pomocą 
poszczególnych polityk Unii; wzywa w związku z tym do szybkiego wprowadzenia 
prawdziwej europejskiej strategii walki z delokalizacjami, prowadzonej na poziomie 
Unii poprzez efektywną koordynację polityki makroekonomicznej z ogółem Państw 
Członkowskich oraz wzmocnienie stosowania ochrony socjalnej na szczeblu 
europejskim;

Or. pt

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 109
Ustęp 8

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 110
Ustęp 8

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 111
Ustęp 8

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 112
Ustęp 8

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Jan Březina, Manfred Weber

Poprawka 113
Ustęp 8

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Markus Pieper, László Surján

Poprawka 114
Ustęp 8

8. wzywa Komisję do regularnego zlecania badań dotyczących „przestrzennych 
skutków delokalizacji” istniejącym instytucjom naukowym i informowania o tym 
Parlamentu Europejskiego;

Or. de

Poprawkę złożyli Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Marian Harkin

Poprawka 115
Ustęp 8

8. wzywa Komisję do sfinansowania wszechstronnych badań, przeprowadzonych przez 
Europejską Fundację na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Fundacja w 
Dublinie) w oparciu o dotychczasowe prace nad restrukturyzacją i delokalizacją, z 
kompetencją do włączenia wysuwania konkretnych propozycji mających na celu 
neutralizowanie negatywnych skutków delokalizacji;

Or. en
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Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 116
Ustęp 8

8. wzywa (skreślenie) Komisję do zbadania zjawiska delokalizacji oraz przedstawienia 
rezultatów przeprowadzonych badań w postaci cyklicznych raportów

Or. pl

Poprawkę złożyli Ambroise Guellec, Margie Sudre

Poprawka 117
Ustęp 8

8. wzywa w związku z tym Komisję do utworzenia europejskiej agencji ds. 
delokalizacji, która mogłaby ewentualnie zostać stworzona wewnątrz służb Komisji, 
przy agencji EUROSTAT lub agencji w Dublinie i której zadaniem byłyby ocena i 
monitorowanie delokalizacji oraz ich przyczyn gospodarczych i społecznych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 118
Ustęp 8

8. wzywa w związku z tym Komisję do powierzenia wdrażania tej strategii europejskiej 
agencji ds. delokalizacji, która mogłaby ewentualnie zostać stworzona wewnątrz służb 
Komisji, przy agencji EUROSTAT lub agencji w Dublinie i której zadaniem byłyby 
badania, ocena, monitorowanie i składanie sprawozdań na temat 
prawdopodobieństwa delokalizacji przedsiębiorstw w granicach lub poza granicami 
UE;

Or. cs

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 119
Ustęp 8

8. wzywa w związku z tym Komisję do powierzenia wdrażania tej strategii europejskiej 
agencji ds. delokalizacji, utworzonej wewnątrz służb Komisji, przy agencji 
EUROSTAT lub agencji w Dublinie i której zadaniem byłyby badania, ocena, 
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monitorowanie i wysuwanie konkretnych propozycji mających na celu 
neutralizowanie negatywnych skutków delokalizacji;

Or. pt

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 120
Ustęp 9

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 121
Ustęp 9

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 122
Ustęp 9

skreślony  

Or. fr

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 123
Ustęp 9

9. zachęca Komisję do umieszczenia w nowych wytycznych do pomocy państwa dla 
celów regionalnych postanowień prowadzących do zakazu przyznawania pomocy 
przedsiębiorstwom, które przenoszą tą działalność, na którą otrzymują pomoc 
publiczną w konkretnych regionach, do regionów z innymi priorytetami, wymogami 
i poziomami pomocy, w szczególności znajdującymi się poza UE;
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Or. cs

Poprawkę złożyli Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy i Grażyna Staniszewska

Poprawka 124
Ustęp 9

9. zachęca Komisję do umieszczenia w nowych wytycznych do pomocy państwa dla 
celów regionalnych postanowień dotyczących przyznawania pomocy 
przedsiębiorstwom, które przenoszą (skreślenie) miejsce swojej działalności w 
obrębie lub w szczególności na zewnątrz UE.

Or. pl

Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 125
Ustęp 9

9. zachęca Komisję do umieszczenia w nowych wytycznych do pomocy państwa dla 
celów regionalnych postanowień prowadzących do zakazu przyznawania pomocy 
przedsiębiorstwom, które przenoszą (skreślenie) miejsca swojej działalności 
(skreślenie) na zewnątrz UE;

Or. en

Poprawkę złożyli Markus Pieper, László Surján

Poprawka 126
Ustęp 9

9. zachęca Komisję do umieszczenia w nowych wytycznych do pomocy państwa dla 
celów regionalnych postanowień prowadzących do zakazu przyznawania pomocy 
wspólnotowej przedsiębiorstwom, które przenoszą (skreślenie) miejsce swojej 
działalności w obrębie lub na zewnątrz UE;

Or. de
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Poprawkę złożyli Jan Březina, Manfred Weber

Poprawka 127
Ustęp 9

9. zachęca Komisję do umieszczenia w nowych wytycznych do pomocy państwa dla 
celów regionalnych postanowień prowadzących do zakazu przyznawania pomocy 
przedsiębiorstwom, które przenoszą (skreślenie) miejsce swojej działalności w 
obrębie lub na zewnątrz UE;

Or. de

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 128
Ustęp 9

9. zachęca Komisję do umieszczenia w nowych wytycznych do pomocy państwa dla 
celów regionalnych postanowień prowadzących do zakazu przyznawania pomocy 
przedsiębiorstwom, które przenoszą bądź też grożą znacznym przeniesieniem miejsca 
swojej działalności (skreślony) na zewnątrz UE;

Or. pl

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 129
Ustęp 9

9. zachęca Komisję do umieszczenia w nowych wytycznych do pomocy państwa dla 
celów regionalnych postanowień prowadzących do zakazu przyznawania pomocy 
przedsiębiorstwom, które przenoszą bądź też grożą znacznym przeniesieniem miejsca 
swojej działalności w obrębie lub na zewnątrz UE i które tym samym naruszają 
zasadę siedmiu lat, proponowaną w związku z reformą funduszy strukturalnych;

Or. pt

Poprawkę złożyli Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Marian Harkin, Grażyna 
Staniszewska

Poprawka 130
Ustęp 9 a (nowy)

9a. zachęca również Komisję do uwzględnienia w nowych wytycznych do pomocy 
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państwa dla celów regionalnych systemu pozwalającego na przyznawanie pomocy 
publicznej jako środka wyjątkowego w przypadku utraty wielu miejsc pracy, nawet 
jeżeli dany region lub okolica nie byłyby normalnie uprawnione do takiej pomocy;

Or. en

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Poprawka 131
Ustęp 9 a (nowy)

9a. ponawia swoje wezwanie, aby regulacje prawne dotyczące pomocy państwa były 
spójne oraz aby unikać nadmiernych dysproporcji pomiędzy sąsiadującymi 
regionami w zakresie pomocy;

Or. en

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 132
Ustęp 10

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 133
Ustęp 10

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyli Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester Chruszcz, Vladimír Železný

Poprawka 134
Ustęp 10

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 135
Ustęp 10

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyli Markus Pieper, László Surján

Poprawka 136
Ustęp 10

10. wzywa Komisję do uzależniania przyznawania pomocy wspólnotowej i 
współfinansowania z budżetu (skreślenie) Państw Członkowskich, od zawierania 
długoterminowych porozumień w dziedzinie zatrudnienia i rozwoju lokalnego; 
(skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożyli Ambroise Guellec, Margie Sudre

Poprawka 137
Ustęp 10

10. wzywa Komisję, aby przyznawanie pomocy publicznej, finansowanej z budżetu Unii 
lub Państw Członkowskich, było uzależnione od zobowiązań podjętych na 
wystarczający okres czasu w dziedzinie zatrudnienia i rozwoju lokalnego; (skreślenie)

Or. fr

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 138
Ustęp 10

10. wzywa Komisję do uzależniania przyznawania pomocy publicznej, finansowanej z 
budżetu Unii lub Państw Członkowskich, od zawierania długoterminowych 
porozumień w dziedzinie zatrudnienia i rozwoju lokalnego; porozumienia te byłyby 
podpisywane przez kierownictwo zainteresowanego przedsiębiorstwa, oraz 
zainteresowane władze lokalne i regionalne;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 139
Ustęp 10

10. wzywa Komisję do uzależniania przyznawania pomocy publicznej, finansowanej z 
budżetu Unii lub Państw Członkowskich, od zawierania szczegółowych porozumień w 
dziedzinie zatrudnienia i rozwoju lokalnego; porozumienia te byłyby podpisywane 
przez kierownictwo zainteresowanego przedsiębiorstwa;

Or. fr

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 140
Ustęp 10 a (nowy)

10a. wzywa aby przedsiębiorstwo było zobowiązane do zwrotu otrzymanej pomocy w 
przypadku nieprzestrzegania tych porozumień;

Or. fr

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 141
Ustęp 11

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Ambroise Guellec, Margie Sudre

Poprawka 142
Ustęp 11

skreślony



PE 362-888v01-00 42/60 AM\583140PL.doc

PL

Or. fr

Poprawkę złożyli Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Grażyna Staniszewska

Poprawka 143
Ustęp 11

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Manfred Weber, Jan Březina

Poprawka 144
Ustęp 11

11. zwraca uwagę Komisji na znaczenie uzależnienia tego rodzaju pomocy wspólnotowej 
od rzetelnych gwarancji w zakresie długoterminowego (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 145
Ustęp 11

11. zwraca uwagę Komisji na znaczenie uzależnienia tego rodzaju pomocy wspólnotowej 
od rzetelnych gwarancji w zakresie długoterminowego zatrudnienia (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 146
Ustęp 11

11. zwraca uwagę Komisji na znaczenie uzależnienia tego rodzaju pomocy wspólnotowej 
od rzetelnych gwarancji w zakresie długoterminowego zatrudnienia; (skreślenie)

Or. pt
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Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 147
Ustęp 11

11. zwraca uwagę Komisji na znaczenie uzależnienia tego rodzaju pomocy wspólnotowej 
od rzetelnych gwarancji w zakresie długoterminowego zatrudnienia (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 148
Ustęp 11

11. zwraca uwagę Komisji na znaczenie uzależnienia tego rodzaju pomocy wspólnotowej 
od rzetelnych gwarancji w zakresie tworzenia miejsc pracy, wzrostu regionalnego 
oraz transgranicznej i międzyregionalnej współpracy;

Or. en

Poprawkę złożył Manfred Weber

Poprawka 149
Ustęp 12

12. wzywa Komisję do opracowania (skreślenie) postanowień zawartych w procedurze 
obowiązującej w przypadku zwrotu dotacji przez przedsiębiorstwa nie dotrzymujące 
swoich zobowiązań co do inwestycji, na które otrzymały pomoc publiczną;

Or. de

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 150
Ustęp 12

12. wzywa Komisję do konsekwentnego stosowania istniejących postanowień 
dotyczących zwrotu dotacji przez przedsiębiorstwa nie dotrzymujące swoich 
zobowiązań co do inwestycji, na które otrzymały pomoc publiczną;

Or. de
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Poprawkę złożyli Ambroise Guellec, Margie Sudre

Poprawka 151
Ustęp 12

12. wzywa Komisję do opracowania precyzyjnych i szczegółowych postanowień 
zawartych w procedurze obowiązującej w przypadku zwrotu dotacji przyznanych
przedsiębiorstwom nie dotrzymującym swoich zobowiązań co do tych inwestycji, na 
które otrzymały one pomoc publiczną;

Or. fr

Poprawkę złożyli Markus Pieper, László Surján

Poprawka 152
Ustęp 12

12. wzywa Komisję do opracowania precyzyjnych i szczegółowych postanowień 
zawartych w procedurze obowiązującej w przypadku zwrotu dotacji przez 
przedsiębiorstwa nie dotrzymujące swoich zobowiązań co do inwestycji, na które 
otrzymały pomoc z budżetu EU przeznaczoną do wykorzystania w danym regionie;

Or. de

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 153
Ustęp 13

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 154
Ustęp 13

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożyli Jan Březina, Manfred Weber

Poprawka 155
Ustęp 13

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 156
Ustęp 13

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyły Elspeth Attwooll, Grażyna Staniszewska

Poprawka 157
Ustęp 13

13. wzywa także Komisję i Państwa Członkowskie do sporządzenia listy przedsiębiorstw, 
które naruszają zasady dotyczące pomocy państwa lub funduszy wspólnotowych 
dokonując transferu działalności w obrębie UE w okresie pięciu lat, czy też na 
zewnątrz UE;

Or. en

Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 158
Ustęp 13

13. wzywa także Komisję i Państwa Członkowskie do sporządzenia listy przedsiębiorstw, 
które naruszają zasady dotyczące pomocy państwa lub funduszy wspólnotowych 
dokonując transferu działalności w obrębie UE w okresie pięcioletniego zakazu, czy 
też na zewnątrz UE;

Or. en
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 159
Ustęp 13

13. wzywa także Komisję do sporządzenia listy przedsiębiorstw, które korzystają lub 
korzystały bezpośrednio bądź pośrednio z publicznej pomocy wspólnotowej lub 
krajowej i które dokonują transferu działalności w obrębie czy też na zewnątrz UE w 
sposób sprzeczny z zasadą siedmiu lat, proponowaną w związku z reformą funduszy 
strukturalnych;

Or. pt

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 160
Ustęp 14

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 161
Ustęp 14

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 162
Ustęp 14

skreślony

Or. cs
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Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 163
Ustęp 14

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 164
Ustęp 14

14. wzywa Komisję do opracowania wytycznych postępowania w celu uniknięcia 
transferów przedsiębiorstw lub ich zakładów produkcyjnych do innego regionu bądź 
kraju UE wyłącznie dla otrzymania europejskiej pomocy finansowej;

Or. pl

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 165
Ustęp 15

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 166
Ustęp 15

skreślony

Or. de
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Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 167
Ustęp 15

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Jan Březina, Manfred Weber

Poprawka 168
Ustęp 15

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Ambroise Guellec, Margie Sudre

Poprawka 169
Ustęp 15

skreślony  

Or. fr

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 170
Ustęp 15

skreślony

Or. cs

Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 171
Ustęp 15

15. domaga się, aby przedsiębiorstwa korzystające z pomocy publicznej były zachęcane
do rozwijania, wspólnie z organizacjami przedstawicielskimi pracowników oraz 
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władzami regionalnymi i lokalnymi, modelu przedsiębiorstwa odpowiedzialnego
(skreślenie), uczestniczącego w realizacji polityki spójności mającej na celu 
zrównoważony rozwój regionalny;

Or. en

Poprawkę złożyli Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Grażyna Staniszewska

Poprawka 172
Ustęp 15

15. domaga się, aby przedsiębiorstwa korzystające z pomocy publicznej były zachęcane
do rozwijania, wspólnie z organizacjami przedstawicielskimi pracowników oraz 
władzami regionalnymi i lokalnymi, modelu przedsiębiorstwa odpowiedzialnego 
społecznie, uczestniczącego w realizacji polityki spójności;

Or. en

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 173
Ustęp 16

16. wzywa Komisję, aby we współpracy z zainteresowanymi władzami lokalnymi, 
przedsiębiorstwami i organizacjami odpowiedzialnymi za wykonanie projektów, 
zajęła się kwestią skutecznego i celowego wykorzystania funduszy europejskich, 
ukierunkowanego na kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie pracowników w 
regionach dotkniętych restrukturyzacją lub delokalizacjami;

Or. fr

Poprawkę złożyły Elspeth Attwooll, Grażyna Staniszewska

Poprawka 174
Ustęp 16

16. wzywa Komisję oraz Państwa Członkowskie, aby we współpracy z zainteresowanymi 
władzami lokalnymi i regionalnymi zajęły się kwestią skutecznego i celowego 
wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego, ukierunkowanego na 
kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie pracowników w regionach dotkniętych 
restrukturyzacją lub delokalizacjami, w szczególności, tych pracowników, którzy 
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zostali bezpośrednio dotknięci utratą pracy na skutek delokalizacji ich byłego 
pracodawcy,

Or. en

Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 175
Ustęp 16

16. wzywa Komisję oraz Państwa Członkowskie, aby we współpracy z zainteresowanymi 
władzami lokalnymi i regionalnymi zajęły się kwestią skutecznego i celowego 
wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego, ukierunkowanego na 
kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie pracowników w regionach dotkniętych 
restrukturyzacją lub delokalizacjami, w szczególności, tych pracowników, którzy 
zostali bezpośrednio dotknięci utratą pracy na skutek delokalizacji ich byłego 
pracodawcy,

Or. en

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 176
Ustęp 16

16. wzywa Komisję, aby we współpracy z zainteresowanymi władzami lokalnymi zajęła 
się kwestią skutecznego i celowego wykorzystania Europejskiego Funduszu 
Społecznego, ukierunkowanego na kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie 
pracowników w regionach dotkniętych restrukturyzacją lub delokalizacjami; podczas
organizowania szkoleń lub działań mających na celu przekwalifikowanie, 
szczególną uwagę należy zwrócić na ludność zatrudnioną w przemyśle tradycyjnym, 
wśród której wskaźnik zatrudnienia kobiet oraz osób w wieku przedemerytalnym jest 
zazwyczaj dość wysoki;

Or. fr

Poprawkę złożyli Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Grażyna Staniszewska

Poprawka 177
Ustęp 17

17. podkreśla konieczność ukierunkowania (skreślenie) funduszy strukturalnych na 
tworzenie miejsc pracy, na powstawanie nowych przedsiębiorstw dostarczających 
zatrudnienia, na kształcenie zawodowe przez całe życie, a także na poprawę 
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wydajności;

Or. en

Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 178
Ustęp 17

17. podkreśla konieczność zwiększenia i ukierunkowania funduszy strukturalnych na 
biedne regiony z niższym regionalnym PKB mierzonym zgodnie z PSN (parytetem 
siły nabywczej) od średniego regionalnego PKB dla Unii Europejskiej, w celu 
zapewnienia poprawy zatrudnienia, powstawania nowych, innowacyjnych 
przedsiębiorstw dostarczających zatrudnienia, kształcenia zawodowego przez całe 
życie, a także zwiększonej wydajności biznesowej;

Or. en

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 179
Ustęp 17

17. podkreśla konieczność ukierunkowania i wzmocnienia udziału funduszy 
strukturalnych w tworzeniu miejsc pracy, trwałym rozwoju gospodarczym,
powstawaniu nowych przedsiębiorstw dostarczających zatrudnienia, kształceniu 
zawodowym przez całe życie, a także zróżnicowanej i ukierunkowanej na 
nowoczesność produkcji;

Or. pt

Poprawkę złożyła Brigitte Douay

Poprawka 180
Ustęp 17

17. podkreśla konieczność, w celu zapobiegania delokalizacjom, ukierunkowania i 
wzmocnienia udziału funduszy strukturalnych w tworzeniu miejsc pracy, 
powstawaniu nowych przedsiębiorstw dostarczających zatrudnienia, kształceniu 
zawodowym przez całe życie, a także poprawie wydajności, zwłaszcza w regionach, w 
których ważną rolę pełni przemysł tradycyjny, a w szczególności przemysł tekstylny, 
oraz w regionach dotkniętych efektem statystycznym;

Or. fr
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Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 181
Ustęp 17a (nowy)

17a. proponuje, aby wspólnotowy fundusz został ustanowiony głównie do wspierania 
inicjatyw podejmowanych przez pracowników jak również przez odnośne 
mikroprzedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa małej i średniej wielkości, tak by 
pomóc w tworzeniu miejsc pracy oraz wspierać poprawę gospodarczą w regionach 
dotkniętych likwidacjami i delokalizacjami przedsiębiorstw;

Or. pt

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 182
Ustęp 18

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski i Vladimír Železný

Poprawka 183
Ustęp 18

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Ewa Hedkvist Petersen

Poprawka 184
Ustęp 18

skreślony

Or. sv
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Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 185
Ustęp 18

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Marian Harkin, Grażyna 
Staniszewska

Poprawka 186
Ustęp 18

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 187
Ustęp 18

18. wzywa Komisję do sformułowania propozycji w sprawie początkowej europejskiej 
harmonizacji podstawy wymiaru opodatkowania przedsiębiorstw;

Or. de

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 188
Ustęp 18

18. wzywa Komisję do sformułowania propozycji w sprawie ściślejszej europejskiej 
koordynacji systemów podatkowych Państw Członkowskich, jako że mają one wpływ 
na przedsiębiorstwa, przepływ kapitału i zyski kapitałowe w zakresie ich właściwego 
postępowania podatkowego w kontekście europejskiej pomocy publicznej, w celu 
zwalczania dumpingu fiskalnego i likwidacji podatkowych bodźców do delokalizacji;

Or. pt
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 189
Ustęp 18

18. wzywa Komisję do sformułowania propozycji w sprawie początkowej europejskiej 
aproksymacji systemów podatkowych Państw Członkowskich, zgodnie z 
postanowieniami Traktatu WE i ich właściwego postępowania podatkowego w 
kontekście europejskiej pomocy publicznej;

Or. pt

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 190
Ustęp 18 a (nowy)

18a. wzywa Komisję do sporządzenia rocznego komunikatu w sprawie zamykania 
przedsiębiorstw, którym wcześniej przyznano wspólnotową pomoc finansową oraz w 
sprawie delokalizacji w Unii, koncentrując się również na ich wpływie na warunki 
gospodarcze i społeczne oraz w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju 
regionalnego;

Or. pt

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 191
Ustęp 19

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 192
Ustęp 19

skreślony

Or. cs
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Poprawkę złożyli Jan Březina, Manfred Weber

Poprawka 193
Ustęp 19

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Jan Olbrycht

Poprawka 194
Ustęp 19

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 195
Ustęp 19

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Ambroise Guellec, Margie Sudre

Poprawka 196
Ustęp 19

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyły Elspeth Attwooll, Marian Harkin, Grażyna Staniszewska

Poprawka 197
Ustęp 19

19. uważa, że dialog społeczny ma decydujące znaczenie dla powstrzymania 
delokalizacji oraz dla zajęcia się ich skutkami;
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Or. en

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 198
Ustęp 19

19. uważa, że negatywne skutki licznych delokalizacji muszą doprowadzić nas do 
podjęcia otwartej i konstruktywnej refleksji nad stworzeniem prawdziwej europejskiej 
przestrzeni socjalnej (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 199
Ustęp 19

19. uważa, że negatywne skutki licznych delokalizacji muszą doprowadzić nas do 
podjęcia otwartej i konstruktywnej refleksji nad stworzeniem prawdziwej europejskiej 
przestrzeni socjalnej, której kontury mogłyby zostać już zarysowane przez ustalenie 
minimalnego kosztu socjalnego przypadającego na jedno miejsce pracy; (skreślenie)

Or. pt

Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 200
Ustęp 19

19. uważa, że (skreślenie) skutki licznych delokalizacji muszą doprowadzić nas do 
podjęcia otwartej i konstruktywnej refleksji nad stworzeniem prawdziwej europejskiej 
przestrzeni socjalnej, której kontury mogłyby zostać już zarysowane przez ustalenie 
minimalnego kosztu socjalnego przypadającego na jedno miejsce pracy; taki koszt 
socjalny mógłby być obliczony na podstawie PKB na jednego mieszkańca 
zainteresowanego państwa;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 201
Ustęp 20

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 202
Ustęp 20

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Jana Bobošíková

Poprawka 203
Ustęp 20

20. żąda, aby Unia Europejska miała prawo podejmować wobec przedsiębiorstwa 
dokonującego delokalizacji na zewnątrz Unii części lub całości swojej działalności, w 
związku z którą otrzymuje publiczne finansowanie, kroki zmierzające do ochrony 
miejsc pracy i gospodarki europejskiej, zwłaszcza wymagając całkowitego zwrotu 
otrzymanego przez to przedsiębiorstwo publicznego finansowania;

Or. cs

Poprawkę złożyli Markus Pieper, László Surján

Poprawka 204
Ustęp 20

20. żąda, aby powstały ramy prawne, na mocy których Unia Europejska miałaby prawo 
podejmować wobec przedsiębiorstwa dokonującego delokalizacji części lub całości 
swojej działalności na zewnątrz Unii kroki zmierzające do ochrony miejsc pracy i 
gospodarki europejskiej, (skreślenie) wymagając całkowitego zwrotu otrzymanej 
przez to przedsiębiorstwo pomocy wspólnotowej w przypadku, gdy nie dotrzymuje 
ono związanych z tym zobowiązań;

Or. de
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Poprawkę złożyła Constanze Angela Krehl

Poprawka 205
Ustęp 20

20. żąda, aby Unia Europejska miała prawo podejmować wobec przedsiębiorstwa 
dokonującego delokalizacji części lub całości swojej działalności na zewnątrz Unii 
kroki zmierzające do ochrony miejsc pracy i gospodarki europejskiej, zwłaszcza 
wymagając całkowitego zwrotu pomocy publicznej otrzymanej przez to 
przedsiębiorstwo w okresie czternastu lat poprzedzających delokalizację;

Or. fr

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 206
Ustęp 20

20. żąda, aby Unia Europejska miała prawo podejmować wobec przedsiębiorstwa 
dokonującego delokalizacji części lub całości swojej działalności na zewnątrz Unii 
kroki zmierzające do ochrony miejsc pracy i gospodarki europejskiej, zwłaszcza 
wymagając całkowitego zwrotu pomocy publicznej otrzymanej przez to 
przedsiębiorstwo w okresie siedmiu wcześniejszych lat;

Or. fr

Poprawkę złożył Rolf Berend

Poprawka 207
Ustęp 20

20. żąda, aby Unia Europejska miała prawo podejmować wobec przedsiębiorstwa 
dokonującego w okresie wiążącym siedmiu lat delokalizacji części lub całości swojej 
działalności na zewnątrz Unii kroki zmierzające do ochrony miejsc pracy i gospodarki 
europejskiej, zwłaszcza wymagając całkowitego zwrotu otrzymanej przez to 
przedsiębiorstwo pomocy publicznej;

Or. de
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 208
Ustęp 20

20. żąda, aby Unia Europejska miała prawo podejmować wobec przedsiębiorstwa 
dokonującego delokalizacji części lub całości swojej działalności na zewnątrz Unii 
kroki zmierzające do ochrony miejsc pracy i gospodarki europejskiej, zwłaszcza 
wymagając całkowitego zwrotu otrzymanej przez to przedsiębiorstwo pomocy 
publicznej, jeżeli charakter delokalizacji jest sprzeczny z zasadą siedmiu lat, 
proponowaną w związku z reformą funduszy strukturalnych;

Or. pt

Poprawkę złożyły Jillian Evans, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Poprawka 209
Ustęp 20 a (nowy)

20a. przypomina, że sama polityka strukturalna nie będzie w stanie przeciwdziałać 
negatywnym skutkom delokalizacji, o ile poniższe warunki ramowe nie zostaną 
ustanowione na szczeblu europejskim:

• wspólne, wysokie standardy socjalne i ekologiczne, zarówno w krajach UE, jak i w 
krajach kandydujących oraz stowarzyszonych;

• rozszerzenie na cały świat europejskich standardów socjalnych i ekologicznych, 
wykorzystując w tym celu członkostwo UE w Organizacji Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju (OECD) oraz Światowej Organizacji Handlu (WTO);

• internalizacja zewnętrznego kosztu społecznego i środowiskowego w dziedzinie 
transportu za pomocą stopniowego i progresywnego planu, realizowanego zgodnie z 
określonym harmonogramem.

Or. en

Poprawkę złożył Manfred Weber

Poprawka 210
Ustęp 20 a

20a. żąda do zapewnienia wszystkim zainteresowanym stronom prawa do informacji o 
tym, czy przyznana została pomoc dla firmy.

Or. de
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Poprawkę złożyli Jan Březina, Manfred Weber

Poprawka 211
Ustęp 20 a

20a. żąda uwzględnienia w szczególności problemów obszarów granicznych, gdzie 
istnieją duże różnice we wsparciu.

Or. de

Poprawkę złożyli Sylwester Chruszcz, Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 212
Ustęp 22

22. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz krajowym parlamentom Państw Członkowskich

Or. en


