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21.10.2015 A8-0307/14 

Poprawka  14 

Nils Torvalds 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że główne inicjatywy 

polityczne zawierające zalecenia 

polityczne opierały się na prognozach 

gospodarczych, w których nie 

przewidziano niskiego wzrostu 

gospodarczego ani niskiej inflacji 

będących skutkiem środków 

oszczędnościowych skoncentrowanych na 

wstępie, i w dużej mierze nie doszacowano 

wielkości mnożnika fiskalnego w sytuacji 

charakteryzującej się poważnymi 

napięciami finansowymi, a także 

znaczeniem efektu mnożnikowego w 

poszczególnych państwach członkowskich 

w okresie zsynchronizowanej konsolidacji, 

której towarzyszy deflacyjny wpływ 

skumulowanych i przyspieszonych reform 

strukturalnych; 

2. zauważa, że niektóre inicjatywy 

polityczne zawierające zalecenia 

polityczne opierały się na prognozach 

gospodarczych, w których nie 

przewidziano niskiego wzrostu 

gospodarczego ani niskiej inflacji 

będących skutkiem zbyt powolnego 

wdrażania reform, w tym środków 

służących walce z uchylaniem się od 

opodatkowania i oszustwami 

podatkowymi, a także opóźnienia w 

zrywaniu powiązania między bankami a 

rządami oraz w usuwaniu luki 

inwestycyjnej, i w dużej mierze nie 

doszacowano wielkości mnożnika 

fiskalnego w sytuacji charakteryzującej się 

poważnymi napięciami finansowymi, a 

także znaczeniem efektu mnożnikowego w 

poszczególnych państwach członkowskich 

w okresie zsynchronizowanej konsolidacji, 

której towarzyszy deflacyjny wpływ 

skumulowanych i przyspieszonych reform 

strukturalnych; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/15 

Poprawka  15 

Nils Torvalds 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. z zadowoleniem przyjmuje, że w 

zaleceniach dla poszczególnych krajów na 

2015 r. Komisja kładzie nacisk na cztery 

główne priorytety wzrostu gospodarczego: 

pobudzenie inwestycji, realizację reform 

strukturalnych na rynkach towarów, usług i 

pracy, odpowiedzialność budżetową i 

poprawę polityki zatrudnienia; podkreśla 

znaczenie tych motorów wzrostu, również 

jeśli chodzi o osiągnięcie celów 

wyznaczonych w strategii „Europa 2020” 

oraz ogólnego celu polegającego na 

zwiększeniu konkurencyjności UE na 

arenie międzynarodowej; zauważa, że 

należy to uczynić, nie osłabiając ochrony 

pracowników i nie naruszając 

europejskiego modelu społecznego; 

3. z zadowoleniem przyjmuje, że w 

zaleceniach dla poszczególnych krajów na 

2015 r. Komisja kładzie nacisk na cztery 

główne priorytety wzrostu gospodarczego: 

pobudzenie inwestycji, realizację reform 

strukturalnych na rynkach towarów, usług i 

pracy, odpowiedzialność budżetową i 

poprawę polityki zatrudnienia; podkreśla 

znaczenie tych motorów wzrostu, również 

jeśli chodzi o osiągnięcie celów 

wyznaczonych w strategii „Europa 2020” 

oraz ogólnego celu polegającego na 

zwiększeniu konkurencyjności UE na 

arenie międzynarodowej; zauważa, że 

należy to uczynić, nie naruszając 

europejskiego modelu społecznej 

gospodarki rynkowej; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/16 

Poprawka  16 

Nils Torvalds 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. odnotowuje nowe podejście Komisji do 

usprawnienia procesu europejskiego 

semestru, np. przez położenie większego 

nacisku na ograniczoną liczbę 

najważniejszych priorytetów i wyzwań 

oraz publikowanie analiz poszczególnych 

krajów i strefy euro trzy miesiące 

wcześniej niż w ubiegłych latach; w 

związku z tym, biorąc pod uwagę nowy 

harmonogram europejskiego semestru, 

wzywa państwa członkowskie, aby w 

bardziej ustrukturyzowany sposób 

angażowały parlamenty narodowe, a także 

władze lokalne i regionalne oraz inne 

zainteresowane podmioty; zaleca, by 

wszystkim ważnym reformom 

strukturalnym i zmianom propagowanym 

w zaleceniach dla poszczególnych krajów 

towarzyszyła ocena skutków społecznych 

dotycząca zarówno krótko-, jak i 

długoterminowych efektów; 

4. odnotowuje nowe podejście Komisji do 

usprawnienia procesu europejskiego 

semestru, np. przez położenie większego 

nacisku na ograniczoną liczbę 

najważniejszych priorytetów i wyzwań 

oraz publikowanie analiz poszczególnych 

krajów i strefy euro trzy miesiące 

wcześniej niż w ubiegłych latach; w 

związku z tym, biorąc pod uwagę nowy 

harmonogram europejskiego semestru, 

wzywa państwa członkowskie, aby w 

bardziej ustrukturyzowany sposób 

angażowały parlamenty narodowe, a także 

władze lokalne i regionalne oraz inne 

zainteresowane podmioty; zaleca, by 

wszystkim ważnym reformom 

strukturalnym i zmianom propagowanym 

w zaleceniach dla poszczególnych krajów 

towarzyszyła ocena kosztów i korzyści 

dotycząca zarówno krótko-, jak i 

długoterminowych efektów; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/17 

Poprawka  17 

Nils Torvalds 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. z zadowoleniem przyjmuje – jako krok 

we właściwym kierunku – wejście w życie 

rozporządzenia w sprawie Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych (EFIS), mającego pobudzić 

inwestycje prywatne i publiczne w UE, 

między innymi za pośrednictwem 

krajowych banków prorozwojowych, oraz 

wzywa wszystkie zainteresowane strony i 

instytucje do zapewnienia jego szybkiego i 

skutecznego wdrożenia, aby ułatwić 

przedsiębiorstwom, a szczególnie MŚP, 

dostęp do finansowania; jest zdania, że 

jednym z głównych celów projektów 

otrzymujących wsparcie z EFIS powinno 

być tworzenie godnych miejsc pracy 

prowadzące do wysokiej jakości 

zatrudnienia, a także osiągnięcie spójności 

społecznej, gospodarczej i terytorialnej; 

zauważa, że konieczne jest, gdzie to 

możliwe, wspieranie inwestycji 

społecznych mających przynieść 

pozytywne skutki społeczne i zmniejszać 

nierówności, między innymi dzięki 

usprawnieniu usług publicznych i 

wspieraniu tworzenia miejsc pracy dla 

kategorii osób defaworyzowanych; wzywa 

państwa członkowskie, aby ściśle włączały 

władze lokalne i regionalne w 

propagowanie serii projektów i platform 

8. z zadowoleniem przyjmuje – jako krok 

we właściwym kierunku – wejście w życie 

rozporządzenia w sprawie Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych (EFIS), mającego pobudzić 

inwestycje prywatne i publiczne w UE, 

między innymi za pośrednictwem 

krajowych banków prorozwojowych, oraz 

wzywa wszystkie zainteresowane strony i 

instytucje do zapewnienia jego szybkiego i 

skutecznego wdrożenia, aby ułatwić 

przedsiębiorstwom, a szczególnie MŚP, 

dostęp do finansowania; jest zdania, że 

projekty otrzymujące wsparcie z EFIS 

powinny mieć wysoką wartość społeczną i 

gospodarczą, przyciągać kapitał prywatny 

przez usuwanie niedoskonałości rynku i 

wspieranie kluczowych obszarów 

przyczyniających się do wzrostu 

gospodarczego, a w szczególności MŚP i 

spółek o średniej kapitalizacji; uważa, że 

powodzenie tego planu jest niezwykle 

ważne, w związku z czym podejmie się 

bardzo uważnego monitorowania jego 

wdrażania, zwłaszcza monitorowania 

wszelkich prób usunięcia wydatków 

inwestycyjnych i długu publicznego z 

bilansów państw członkowskich; podkreśla 

rolę, jaką odegrał Parlament, jeśli chodzi o 

zminimalizowanie w związku z EFIS 
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inwestycyjnych; uważa, że powodzenie 

tego planu jest niezwykle ważne, w 

związku z czym podejmie się bardzo 

uważnego monitorowania jego wdrażania, 

zwłaszcza monitorowania wszelkich prób 

usunięcia wydatków inwestycyjnych i 

długu publicznego z bilansów państw 

członkowskich; podkreśla rolę, jaką 

odegrał Parlament, jeśli chodzi o 

zminimalizowanie w związku z EFIS 

przesunięć środków z programu „Horyzont 

2020” i instrumentu „Łącząc Europę”; 

przypomina o swoim zobowiązaniu do 

zmniejszenia cięć w ramach rocznej 

procedury budżetowej; 

przesunięć środków z programu „Horyzont 

2020” i instrumentu „Łącząc Europę”; 

przypomina o swoim zobowiązaniu do 

zmniejszenia cięć w ramach rocznej 

procedury budżetowej; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/18 

Poprawka  18 

Nils Torvalds 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. zauważa się, że aby spełnić warunki 

paktu stabilności i wzrostu, niektóre 

państwa członkowskie potrzebują 

konsolidacji budżetowej sprzyjającej 

wzrostowi i prowadzącej do tworzenia 

miejsc pracy, zrównoważonego wzrostu i 

niższego poziomu zadłużenia; odnotowuje 

komunikat wyjaśniający Komisji 

dotyczący elastyczności paktu stabilności i 

wzrostu, który ma na celu sprecyzowanie 

zakresu stosowania klauzuli inwestycyjnej 

i umożliwienie pewnej okresowej 

elastyczności w ramach funkcji 

zapobiegawczej paktu stabilności i 

wzrostu; 

9. zauważa się, że aby spełnić warunki 

paktu stabilności i wzrostu, a przede 

wszystkim, by położyć kres obciążaniu 

młodych i przyszłych pokoleń, niektóre 

państwa członkowskie potrzebują 

konsolidacji budżetowej sprzyjającej 

wzrostowi i prowadzącej do tworzenia 

miejsc pracy, zrównoważonego wzrostu i 

niższego poziomu zadłużenia;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/19 

Poprawka  19 

Nils Torvalds 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. jest zaniepokojony utrzymującymi się 

zakłóceniami równowagi 

makroekonomicznej w niektórych 

państwach członkowskich, w 

szczególności wysokim poziomem długu 

publicznego i prywatnego oraz dużymi 

lukami w rachunkach bieżących, a także 

nadmiernym ryzykiem w sektorze 

finansowym, a dokładniej w systemach 

bankowych, wywołanym zwłaszcza przez 

instytucje, które są zbyt duże, by upaść; 

podkreśla, że sprzężenie między 

państwami a bankami nie zostało 

dotychczas w pełni usunięte i nadal 

stanowi zagrożenie dla stabilności 

finansowej i budżetowej; zauważa, że 

nadwyżki na rachunku obrotów bieżących 

stwarzają inne rodzaje ryzyka niż deficyty 

oraz zwraca uwagę na coraz większe 

różnice gospodarcze w Unii i w strefie 

euro, które zagrażają spójności 

europejskich polityk sektorowych; 

10. jest zaniepokojony utrzymującymi się 

zakłóceniami równowagi 

makroekonomicznej w niektórych 

państwach członkowskich, w 

szczególności wysokim poziomem długu 

publicznego i prywatnego oraz dużymi 

lukami w rachunkach bieżących, a także 

nadmiernym ryzykiem w sektorze 

finansowym, a dokładniej w systemach 

bankowych, wywołanym zwłaszcza przez 

instytucje, które są zbyt duże, by upaść; 

podkreśla, że sprzężenie między 

państwami a bankami nie zostało 

dotychczas w pełni usunięte i nadal 

stanowi zagrożenie dla stabilności 

finansowej i budżetowej; wzywa Komisję i 

Radę do stopniowego wycofania zerowej 

wagi ryzyka związanego z 

niewypłacalnością państwa; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/20 

Poprawka  20 

Nils Torvalds 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. podkreśla konieczność poprawy 

otoczenia biznesu w UE, a także 

zwiększenia poziomu wydajności przez 

wyważone połączenie edukacji publicznej i 

prywatnej z polityką innowacyjności; 

podkreśla, że jednolity rynek UE jest nadal 

rozdrobniony i że gospodarka UE cierpi na 

brak innowacji, podczas gdy innowacje 

stanowią kluczowy czynnik wzrostu i 

wydajności, oraz że w związku z tym 

pobudzenie innowacji ma zasadnicze 

znaczenie dla poprawy konkurencyjności 

UE w skali międzynarodowej; odnotowuje 

w tym kontekście propozycję zawartą w 

sprawozdaniu pięciu przewodniczących; 

przypomina, jak ważne dla powodzenia 

EFIS jest solidne uregulowanie 

działalności gospodarczej; postuluje w 

związku z tym rozwój rynku kapitałowego, 

usunięcie przeszkód administracyjnych 

(jeśli nie osłabi to niezbędnej ochrony 

pracowników i konsumentów), 

ograniczenie biurokracji, podniesienie 

jakości i skuteczności systemów 

sądownictwa państw członkowskich, 

działania przeciwko unikaniu 

opodatkowania, uchylaniu się od 

opodatkowania i rajom podatkowym oraz 

zreformowanie systemów podatkowych i 

prawnych państw członkowskich; 

13. podkreśla konieczność poprawy 

otoczenia biznesu w UE, a także 

zwiększenia poziomu wydajności przez 

wyważone połączenie edukacji publicznej i 

prywatnej z polityką innowacyjności; 

podkreśla, że jednolity rynek UE jest nadal 

rozdrobniony i że gospodarka UE cierpi na 

brak innowacji, podczas gdy innowacje 

stanowią kluczowy czynnik wzrostu i 

wydajności, oraz że w związku z tym 

pobudzenie innowacji ma zasadnicze 

znaczenie dla poprawy konkurencyjności 

UE w skali międzynarodowej; odnotowuje 

w tym kontekście zawartą w sprawozdaniu 

pięciu przewodniczących w sprawie 

dokończenia budowy UGW propozycję 

dotyczącą utworzenia w strefie euro 

systemu organów ds. konkurencyjności; 

przypomina, jak ważne dla powodzenia 

EFIS jest solidne uregulowanie 

działalności gospodarczej; postuluje w 

związku z tym rozwój rynku kapitałowego, 

usunięcie przeszkód administracyjnych 

(jeśli nie osłabi to niezbędnej ochrony 

konsumentów), ograniczenie biurokracji, 

podniesienie jakości i skuteczności 

systemów sądownictwa państw 

członkowskich, działania przeciwko 

unikaniu opodatkowania, uchylaniu się od 

opodatkowania i rajom podatkowym oraz 
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podkreśla, że ważne jest unikanie 

stosowania jednej polityki do wszystkich 

sytuacji; podkreśla, że głównym 

priorytetem w wielu państwach 

członkowskich jest jakościowa poprawa 

zdolności administracyjnych na wszystkich 

szczeblach sprawowania rządów; 

przypomina o potrzebie zwalczania pracy 

nierejestrowanej, która jest szkodliwa dla 

unijnej gospodarki, prowadzi do 

nieuczciwej konkurencji oraz zakłóceń 

rynku, czego skutkiem jest rosnący brak 

ochrony socjalnej i ochrony zatrudnienia 

pracowników; dlatego też wzywa do 

szybkiego uruchomienia europejskiej 

platformy na rzecz zapobiegania pracy 

nierejestrowanej; 

zreformowanie systemów podatkowych i 

prawnych państw członkowskich; 

podkreśla, że ważne jest unikanie 

stosowania jednej polityki do wszystkich 

sytuacji; podkreśla, że głównym 

priorytetem w wielu państwach 

członkowskich jest jakościowa poprawa 

zdolności administracyjnych na wszystkich 

szczeblach sprawowania rządów; 

przypomina o potrzebie zwalczania pracy 

nierejestrowanej, która jest szkodliwa dla 

unijnej gospodarki, prowadzi do 

nieuczciwej konkurencji oraz zakłóceń 

rynku, czego skutkiem jest rosnący brak 

ochrony socjalnej i ochrony zatrudnienia 

pracowników; dlatego też wzywa do 

szybkiego uruchomienia europejskiej 

platformy na rzecz zapobiegania pracy 

nierejestrowanej; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/21 

Poprawka  21 

Nils Torvalds 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. podkreśla rolę, jaką elastyczne rynki 

pracy odgrywają w zwalczaniu bezrobocia 

– przy czym zachowana zostaje dobra 

jakość siły roboczej, a podstawowe prawa 

pracowników nie są osłabione – aby 

zapewnić odpowiednio wynagradzane 

zatrudnienie w UE; zauważa w 

szczególności negatywny wpływ, jaki na 

wskaźniki tworzenia miejsc pracy 

wywierają na przykład stawki płac 

niepowiązane ze zmianą wydajności oraz 

nadużycia służące ominięciu przepisów 

rynku pracy polegające na zbyt częstym 

niepotrzebnym oferowaniu umów 

cywilnoprawnych w miejsce umowy o 

pracę; postuluje przesunięcie obciążeń 

podatkowych z pracy na inne źródła 

opodatkowania, a także apeluje o 

rzeczywisty plan zwalczania bezrobocia 

nieprowadzący do obniżenia standardów 

jakości; apeluje w związku z tym o 

sprawiedliwsze rynki pracy gwarantujące 

swobodę przemieszczania się pracowników 

w Europie oraz o politykę redystrybucji, z 

uwzględnieniem specyfiki każdego z 

państw członkowskich, aby pobudzić 

wzrost gospodarczy, konkurencyjność i 

wydajność, a także ułatwić rozwój 

konwergencji gospodarczej i społecznej; 

17. podkreśla rolę, jaką elastyczne rynki 

pracy odgrywają w zwalczaniu bezrobocia 

– przy czym zachowana zostaje dobra 

jakość siły roboczej, a podstawowe prawa 

pracowników nie są osłabione – aby 

zapewnić odpowiednio wynagradzane 

zatrudnienie w UE; zauważa w 

szczególności negatywny wpływ, jaki na 

wskaźniki tworzenia miejsc pracy 

wywierają na przykład stawki płac 

niepowiązane ze zmianą wydajności oraz 

nadużycia służące ominięciu przepisów 

rynku pracy polegające na zbyt częstym 

niepotrzebnym oferowaniu umów 

cywilnoprawnych w miejsce umowy o 

pracę; postuluje przesunięcie obciążeń 

podatkowych z pracy na inne źródła 

opodatkowania, a także apeluje o 

rzeczywisty plan zwalczania bezrobocia 

nieprowadzący do obniżenia standardów 

jakości; apeluje w związku z tym o 

sprawiedliwsze rynki pracy gwarantujące 

swobodę przemieszczania się pracowników 

w Europie oraz o możliwość przenoszenia 

uprawnień takich jak uprawnienia 

emerytalne, z uwzględnieniem specyfiki 

każdego z państw członkowskich, aby 

pobudzić wzrost gospodarczy, 

konkurencyjność i wydajność, a także 

ułatwić rozwój konwergencji gospodarczej 
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i społecznej; 

Or. en 
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Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. ubolewa, że na poziomie krajowym 

brakuje poczucia odpowiedzialności za 

zalecenia dla poszczególnych krajów, co 

utrudnia koordynację demokratycznie 

usankcjonowanej krajowej polityki 

gospodarczej z zaleceniami europejskimi, a 

także brakuje odpowiedniego mechanizmu 

odpowiedzialności demokratycznej; 

apeluje w związku z tym o zwiększenie roli 

parlamentów narodowych oraz władz 

lokalnych i regionalnych, a także roli 

zainteresowanych podmiotów krajowych i 

europejskich, takich jak przedstawiciele 

społeczeństwa obywatelskiego, w trakcie 

przygotowywania i sporządzania 

krajowych programów reform; z 

zadowoleniem przyjmuje istniejącą 

współpracę oraz apeluje o bardziej ambitną 

współpracę między parlamentami 

narodowymi i Parlamentem Europejskim 

przy omawianiu zaleceń dla 

poszczególnych krajów, dzieleniu się 

najlepszymi praktykami i usprawnianiu 

procesu europejskiego semestru; podkreśla, 

że wdrażanie zaleceń dla poszczególnych 

krajów pod względem politycznym, 

prawnym i ekonomicznym można 

wesprzeć w drodze przejrzystej współpracy 

między Komisją i zainteresowanymi 

państwami członkowskimi, która powinna 

18. ubolewa, że na poziomie krajowym 

brakuje poczucia odpowiedzialności za 

zalecenia dla poszczególnych krajów, co 

utrudnia koordynację demokratycznie 

usankcjonowanej krajowej polityki 

gospodarczej z zaleceniami europejskimi, a 

także brakuje odpowiedniego mechanizmu 

odpowiedzialności demokratycznej; 

apeluje w związku z tym o zwiększenie roli 

parlamentów narodowych oraz władz 

lokalnych i regionalnych, a także roli 

zainteresowanych podmiotów krajowych i 

europejskich, takich jak przedstawiciele 

społeczeństwa obywatelskiego, w trakcie 

przygotowywania i sporządzania 

krajowych programów reform; uważa, że 

parlamenty narodowe powinny 

przeprowadzić formalne głosowanie nad 

narodowym planem reform przed 

przekazaniem go Komisji; z zadowoleniem 

przyjmuje istniejącą współpracę oraz 

apeluje o bardziej ambitną współpracę 

między parlamentami narodowymi i 

Parlamentem Europejskim przy omawianiu 

zaleceń dla poszczególnych krajów, 

dzieleniu się najlepszymi praktykami i 

usprawnianiu procesu europejskiego 

semestru; podkreśla, że wdrażanie zaleceń 

dla poszczególnych krajów pod względem 

politycznym, prawnym i ekonomicznym 
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rozpoczynać się w fazie przygotowawczej 

rocznej analizy wzrostu gospodarczego i 

powinna trwać do formalnego 

zatwierdzenia zaleceń dla poszczególnych 

krajów; podkreśla, że zwiększona 

odpowiedzialność, większa przejrzystość i 

odpowiedzialność demokratyczna to 

zasadnicze elementy niezbędne do 

akceptacji i udanej realizacji zaleceń dla 

poszczególnych krajów, a w dłuższej 

perspektywie – powodzenia strategii 

„Europa 2020”; 

można wesprzeć w drodze przejrzystej 

współpracy między Komisją i 

zainteresowanymi państwami 

członkowskimi, która powinna 

rozpoczynać się w fazie przygotowawczej 

rocznej analizy wzrostu gospodarczego i 

powinna trwać do formalnego 

zatwierdzenia zaleceń dla poszczególnych 

krajów; podkreśla, że zwiększona 

odpowiedzialność, większa przejrzystość i 

odpowiedzialność demokratyczna to 

zasadnicze elementy niezbędne do 

akceptacji i udanej realizacji zaleceń dla 

poszczególnych krajów, a w dłuższej 

perspektywie – powodzenia strategii 

„Europa 2020”; 

Or. en 



 

AM\1076543PL.doc  PE570.900v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

21.10.2015 A8-0307/23 

Poprawka  23 

Nils Torvalds 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 

2015 

2015/2210(INI) 

Projekt rezolucji 
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Projekt rezolucji Poprawka 

21. podkreśla destrukcyjny wpływ 

aprecjacji waluty na eksport, produkcję, 

zatrudnienie, wynagrodzenia, przychody, 

dochody rządowe i systemy zabezpieczenia 

społecznego; wzywa Komisję, by zbadała, 

jak w innowacyjny sposób zmniejszyć 

potrzebę przeprowadzenia bolesnej 

dewaluacji wewnętrznej; 

21. podkreśla negatywny wpływ wysokich 

stóp bezrobocia, niezrównoważonych 

poziomów zadłużenia i braku 

konkurencyjności na eksport, produkcję, 

zatrudnienie, wynagrodzenia, przychody, 

dochody rządowe i systemy zabezpieczenia 

społecznego; wzywa Komisję, by zbadała 

innowacyjne sposoby zmniejszenia 

skutków bolesnej dewaluacji wewnętrznej, 

takie jak EFIS; 

Or. en 
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Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. uważa, że w związku z różnymi 

zaleceniami Komisji dotyczącymi reformy 

emerytalnej uzależnienie wieku 

emerytalnego od średniego dalszego 

trwania życia nie jest jedynym sposobem 

poradzenia sobie ze zjawiskiem starzenia 

się społeczeństw i innymi wyzwaniami 

demograficznymi stojącymi przed Europą 

oraz że reformy systemów emerytalnych 
powinny także, między innymi, 

odzwierciedlać tendencje na rynku pracy, 

współczynnik urodzeń, sytuację 

demograficzną, stan zdrowia i dobrobyt, 

warunki pracy i współczynnik zależności 

ekonomicznej, a jednocześnie dążyć do 

zapewnienia godziwego dochodu 

emerytalnego, który przekroczy 

przynajmniej poziom ubóstwa; 

przypomina, że najlepszym podejściem do 

zjawiska starzenia się jest zwiększenie 

ogólnego zatrudnienia; odnotowuje w 

związku ze starzeniem się społeczeństwa 

zalecenie Komisji dotyczące reformy 

systemów opieki zdrowotnej, tak by 

realizowały one swoje cele w zakresie 

zapewnienia powszechnego dostępu do 

wysokiej jakości opieki, w tym dostępu do 

przystępnych cenowo leków, zwłaszcza 

tych ratujących życie, oraz zapewnienia 

poszanowania praw pracowników służby 

27. uważa, że reformy systemów 

emerytalnych uzależniające wiek 

emerytalny od średniego dalszego trwania 

życia powinny także, między innymi, 

odzwierciedlać tendencje na rynku pracy, 

współczynnik urodzeń, sytuację 

demograficzną, stan zdrowia i dobrobyt, 

warunki pracy i współczynnik zależności 

ekonomicznej; przypomina, że dobrym 

podejściem do zjawiska starzenia się jest 

zwiększenie ogólnego zatrudnienia;  
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zdrowia; 

Or. en 
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Ustęp 44 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  44a. podkreśla znaczenie i wartość 

dodaną sprawozdań z wcześniejszych lat 

na temat stanu integracji jednolitego 

rynku, biorąc pod uwagę, że wpłynęły one 

na kształt ogólnych priorytetów rocznej 

analizy wzrostu gospodarczego 

sporządzanej przez Komisję oraz zaleceń 

dla poszczególnych krajów w ramach 

europejskiego semestru; w związku z tym 

wyraża ogromne ubolewanie, że na 

2015 r. nie przewidziano sprawozdania na 

temat stanu integracji jednolitego rynku 

oraz że apel Parlamentu o podjęcie 

działań pozostał bez odzewu; 

Or. en 

 

 


