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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Kryzys finansowy i gospodarczy 

ujawnił i uwypuklił istotne słabości 

gospodarki Unii i jej państw 

członkowskich. Uwidocznił on równieŜ 

istnienie ścisłej współzaleŜności między 

gospodarkami i rynkami pracy państw 

członkowskich. Wprowadzenie Unii w 

okres silnego, trwałego i sprzyjającego 

włączeniu społecznemu wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy to 

główne wyzwanie, z jakim trzeba się 

dzisiaj zmierzyć. Wymaga to 

skoordynowanych, ambitnych działań 

politycznych zarówno na szczeblu 

unijnym, jak i na szczeblu krajowym, 

zgodnie z postanowieniami Traktatu oraz 

zasadami zarządzania gospodarczego Unii. 

Poprzez połączenie środków odnoszących 

się do podaŜy i popytu, działania te 

powinny obejmować stymulowanie 

inwestycji, a takŜe odnowione 

zobowiązanie na rzecz reform 

strukturalnych i wywiązywania się z 

odpowiedzialności budŜetowej. 

(6) Kryzys finansowy i gospodarczy 

ujawnił i uwypuklił powaŜne słabości 

gospodarek państw członkowskich oraz 

mechanizmów koordynacji na poziomie 

Unii. Uwidocznił on równieŜ istnienie 

ścisłej współzaleŜności między 

gospodarkami i rynkami pracy państw 

członkowskich. Wprowadzenie Unii w 

okres silnego, trwałego i sprzyjającego 

włączeniu społecznemu wzrostu 

gospodarczego i tworzenia miejsc pracy to 

główne wyzwanie, z jakim trzeba się 

dzisiaj zmierzyć, a w tym celu trzeba 

przezwycięŜyć wysokie bezrobocie 

występujące na niektórych obszarach jej 

terytorium. Wymaga to stanowczych, 

skoordynowanych, ambitnych i przede 

wszystkim skutecznych działań 

politycznych zarówno na szczeblu 

unijnym, jak i na szczeblu krajowym, 

zgodnie z postanowieniami Traktatu oraz 

zasadami zarządzania gospodarczego Unii. 

Działania te powinny obejmować 

stymulowanie inwestycji, zwłaszcza 

inwestycji mających na celu rozwój 

małych i średnich przedsiębiorstw, 

mikroprzedsiębiorstw, innowacyjnych 

przedsiębiorstw rozpoczynających 

działalność i przedsiębiorstw promujących 

ekologiczne miejsca pracy, poprzez 

połączenie środków odnoszących się do 
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podaŜy i popytu, a takŜe odnowione 

zobowiązanie na rzecz reform 

strukturalnych i wywiązywania się z 

odpowiedzialności budŜetowej. Te 

działania powinny takŜe obejmować 

tworzenie bardziej otwartego, opartego na 

prawach rynku pracy cechującego się 

godziwą ochroną socjalną. Powinny one 

równieŜ obejmować środki ochrony 

socjalnej, takie jak gwarantowany dochód 

minimalny, który zostanie wprowadzony 

zgodnie z krajową praktyką, w celu 

zwalczania skrajnego ubóstwa i 

wykluczenia społecznego. 

Or. en 

 

 

 


