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Poprawka 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0162/2019
Marian Harkin
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 
społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r.
(2018/2120(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że cele i zobowiązania 
społeczne UE są tak samo ważne jak jej 
cele gospodarcze; podkreśla, że niezbędne 
inwestycje w rozwój społeczny to nie tylko 
środek gwarantujący osiągnięcie wzrostu 
gospodarczego i konwergencji, i że muszą 
one być celem samym w sobie; z 
zadowoleniem przyjmuje uznanie 
znaczenia filaru społecznego oraz potrzeby 
wzmocnienia aspektów społecznych w 
działaniach UE, a także reagowania na 
nierówności wewnątrz regionów i między 
nimi; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by wzmocniły prawa 
socjalne przez wdrożenie Europejskiego 
filaru praw socjalnych w taki sposób, by 
UE zyskała naprawdę wymiar społeczny, 
w tym przez odniesienie do najnowszych 
badań oraz przez lepsze wyeksponowanie 
w polityce i zwiększenie wpływu tablicy 
kluczowych wskaźników zatrudnienia i 
wskaźników społecznych podczas 
realizacji wszystkich zaleceń dla 
poszczególnych krajów, w tym zaleceń 
mających na celu transformację 
zmierzającą do powstania Unii bardziej 
zrównoważonej pod względem 
społecznym, gospodarczym i 
środowiskowym; wzywa Komisję, by 
stosowała 20 zasad Europejskiego filaru 
praw socjalnych jako wskaźniki w ocenie 

2. podkreśla, że cele i zobowiązania 
społeczne UE są tak samo ważne jak jej 
cele gospodarcze; podkreśla, że niezbędne 
inwestycje w rozwój społeczny to nie tylko 
środek gwarantujący osiągnięcie wzrostu 
gospodarczego i konwergencji, i że muszą 
one być celem samym w sobie; z 
zadowoleniem przyjmuje uznanie 
znaczenia filaru społecznego oraz potrzeby 
wzmocnienia aspektów społecznych w 
działaniach UE, a także reagowania na 
nierówności wewnątrz regionów i między 
nimi; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by wzmocniły prawa 
socjalne przez wdrożenie Europejskiego 
filaru praw socjalnych w taki sposób, by 
UE zyskała naprawdę wymiar społeczny, 
w tym przez odniesienie do najnowszych 
badań oraz przez lepsze wyeksponowanie 
w polityce i zwiększenie wpływu tablicy 
kluczowych wskaźników zatrudnienia i 
wskaźników społecznych podczas 
realizacji wszystkich zaleceń dla 
poszczególnych krajów, w tym zaleceń 
mających na celu transformację 
zmierzającą do powstania Unii bardziej 
zrównoważonej pod względem 
społecznym, gospodarczym i 
środowiskowym; wzywa Komisję, by 
stosowała 20 zasad Europejskiego filaru 
praw socjalnych jako wskaźniki w ocenie 
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poszczególnych państw pod względem 
włączania zaangażowania na rzecz filaru w 
politykę gospodarczą, a także by 
zwiększyła swoją zdolność do 
monitorowania sytuacji społecznej; 
podkreśla, że w procedurze dotyczącej 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
należy traktować zatrudnienie oraz 
względy społeczne na równi z 
zagadnieniami gospodarczymi;

poszczególnych państw pod względem 
włączania zaangażowania na rzecz filaru w 
politykę gospodarczą, a także by 
zwiększyła swoją zdolność do 
monitorowania sytuacji społecznej; 
podkreśla, że wskaźniki zatrudnienia 
należy traktować na równi z zagadnieniami 
gospodarczymi, by umożliwić 
przeprowadzenie pogłębionych analiz i 
działań naprawczych w danych państwach 
członkowskich;
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Poprawka 3
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Marian Harkin
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 
społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r.
(2018/2120(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 40

Projekt rezolucji Poprawka

40. podkreśla, że wszystkim należy 
zagwarantować dostęp do publicznych 
emerytur i emerytur socjalnych w 
odpowiedniej wysokości, wypłacanych w 
systemie opartym na zasadzie 
solidarności; odnotowuje wyzwanie, jakim 
jest dla państw członkowskich poprawa 
stabilności systemów emerytalnych, ale 
podkreśla, że należy utrzymać solidarność 
w tych systemach; uważa, że najlepszym 
sposobem zagwarantowania 
zrównoważonych, pewnych i 
wystarczających emerytur dla kobiet i 
mężczyzn jest podniesienie ogólnego 
wskaźnika zatrudnienia i utworzenie 
większej liczby miejsc pracy dobrej jakości 
we wszystkich przedziałach wiekowych, 
poprawa warunków pracy i zatrudnienia 
oraz przeznaczenie na ten cel niezbędnych 
dodatkowych środków publicznych; jest 
zdania, że reformy systemów emerytalnych 
powinny koncentrować się między innymi 
na rzeczywistym wieku przejścia na 
emeryturę i odzwierciedlać tendencje na 
rynku pracy, współczynniki urodzeń, 
sytuację zdrowotną i majątkową, warunki 
pracy oraz wskaźnik obciążenia 
ekonomicznego; uważa, że reformy te 
muszą również uwzględniać sytuację 
milionów pracowników w Europie, 

40. podkreśla, że emerytury i 
emerytury socjalne w odpowiedniej 
wysokości powinny być dostępne dla 
wszystkich; odnotowuje wyzwanie, jakim 
jest dla państw członkowskich poprawa 
stabilności systemów emerytalnych, ale 
podkreśla, że należy utrzymać solidarność 
w tych systemach; uważa, że do 
najlepszych sposobów zagwarantowania 
zrównoważonych, pewnych i 
wystarczających emerytur dla kobiet i 
mężczyzn należy podniesienie ogólnego 
wskaźnika zatrudnienia i utworzenie 
większej liczby miejsc pracy dobrej jakości 
we wszystkich przedziałach wiekowych, 
poprawa warunków pracy i zatrudnienia 
oraz uzupełnienie emerytur ustawowych 
systemami zakładowymi, dodatkowymi i 
prywatnymi; jest zdania, że reformy 
systemów emerytalnych powinny 
koncentrować się między innymi na 
rzeczywistym wieku przejścia na 
emeryturę i odzwierciedlać tendencje na 
rynku pracy, współczynniki urodzeń, 
sytuację zdrowotną i majątkową, warunki 
pracy oraz wskaźnik obciążenia 
ekonomicznego; uważa, że reformy te 
muszą również uwzględniać sytuację 
milionów pracowników w Europie, 
zwłaszcza kobiet, ludzi młodych i osób 
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zwłaszcza kobiet, ludzi młodych i osób 
samozatrudnionych, których zatrudnienie 
jest niepewne i nietypowe oraz 
charakteryzuje się okresami 
przymusowego bezrobocia lub skróconego 
czasu pracy;

samozatrudnionych;

Or. en
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Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 
społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r.
(2018/2120(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. jest zdania, że polityka spójności, 
jako jedna z głównych dziedzin polityki 
inwestycyjnej Unii Europejskiej, wykazała 
swoją skuteczność w zwiększaniu 
spójności społecznej i zmniejszaniu 
nierówności; zachęca państwa 
członkowskie do pełnego wykorzystywania 
środków finansowych dostępnych na 
wdrożenie Europejskiego filaru praw 
socjalnych;

43. jest zdania, że polityka spójności, 
jako jedna z głównych dziedzin polityki 
inwestycyjnej Unii Europejskiej, wykazała 
swoją skuteczność w zwiększaniu 
spójności społecznej i zmniejszaniu 
nierówności; zachęca państwa 
członkowskie do pełnego wykorzystywania 
dostępnych środków finansowych; z 
zadowoleniem przyjmuje zbliżenie 
europejskiego semestru i polityki 
spójności;

Or. en


