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Poprawka 1
Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Marc Angel

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wniosek Komisji z 
dnia 2 maja 2018 r. dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu i Rady w 
sprawie ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich (COM(2018)0324),

Or. en

Poprawka 2
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 13

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z 
21 listopada 2018 r. zatytułowany „Roczna 
strategia zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego na 2020 r.” 
(COM(2019)0650) oraz sprawozdanie 
przedkładane w ramach mechanizmu 
ostrzegania 2020, z 17 grudnia 2019 r. 
(COM(2019)0651),

– uwzględniając komunikat Komisji z 
17 grudnia 2019 r. zatytułowany „Roczna 
strategia zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego na 2020 r.” 
(COM(2019)0650) oraz sprawozdanie 
przedkładane w ramach mechanizmu 
ostrzegania 2020, z 17 grudnia 2019 r. 
(COM(2019)0651),

Or. en

Poprawka 3
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Umocowanie 13



PE646.869v01-00 4/210 AM\1196910PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z 
21 listopada 2018 r. zatytułowany „Roczna 
strategia zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego na 2020 r.” 
(COM(2019)0650) oraz sprawozdanie 
przedkładane w ramach mechanizmu 
ostrzegania 2020, z 17 grudnia 2019 r. 
(COM(2019)0651),

– uwzględniając komunikat Komisji z 
17 grudnia 2019 r. zatytułowany „Roczna 
strategia zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego na 2020 r.” 
(COM(2019)0650) oraz sprawozdanie 
przedkładane w ramach mechanizmu 
ostrzegania 2020, z 17 grudnia 2019 r. 
(COM(2019)0651),

Or. en

Poprawka 4
Margarida Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Umocowanie 13

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z 
21 listopada 2018 r. zatytułowany „Roczna 
strategia zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego na 2020 r.” 
(COM(2019)0650) oraz sprawozdanie 
przedkładane w ramach mechanizmu 
ostrzegania 2020, z 17 grudnia 2019 r. 
(COM(2019)0651),

– uwzględniając komunikat Komisji z 
17 grudnia 2019 r. zatytułowany „Roczna 
strategia zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego na 2020 r.” 
(COM(2019)0650) oraz sprawozdanie 
przedkładane w ramach mechanizmu 
ostrzegania 2020, z 17 grudnia 2019 r. 
(COM(2019)0651),

Or. en

Poprawka 5
Margarida Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Umocowanie 16 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
dotyczące lat 2019/2020 „Przyspieszając 
transformację Europy”,
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Or. en

Poprawka 6
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 17

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając zalecenie w sprawie 
zalecenia Rady z dnia 17 grudnia 2019 r. w 
sprawie polityki gospodarczej w strefie 
euro (2019/C652),

– uwzględniając zalecenie Komisji w 
sprawie zalecenia Rady z dnia 17 grudnia 
2019 r. w sprawie polityki gospodarczej w 
strefie euro (COM(2019)0652),

Or. en

Poprawka 7
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Umocowanie 17

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając zalecenie w sprawie 
zalecenia Rady z dnia 17 grudnia 2019 r. w 
sprawie polityki gospodarczej w strefie 
euro (2019/C652),

– uwzględniając zalecenie Komisji w 
sprawie zalecenia Rady z dnia 17 grudnia 
2019 r. w sprawie polityki gospodarczej w 
strefie euro (2019/C652),

Or. en

Poprawka 8
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 20 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie 
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dalszych działań na rzecz dokończenia 
budowy unii gospodarczej i walutowej 
(COM(2017)0821),

Or. en

Poprawka 9
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Umocowanie 21

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
10 października 2019 r. w sprawie polityki 
zatrudnienia i polityki społecznej w strefie 
euro10,

skreśla się

_________________
10 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0033.

Or. en

Poprawka 10
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 22 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawka 11
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
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Umocowanie 22 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konwencje i 
zalecenia Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP),

Or. en

Poprawka 12
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 22 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając zrewidowaną 
Europejską kartę społeczną Rady Europy,

Or. en

Poprawka 13
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 22 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Europejski filar 
praw socjalnych,

Or. en

Poprawka 14
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
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Umocowanie 22 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Agendę na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i cele 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych,

Or. en

Poprawka 15
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Umocowanie 23

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
przestępstw finansowych, uchylania się od 
opodatkowania i unikania 
opodatkowania11,

skreśla się

_________________
11 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0240.

Or. en

Poprawka 16
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Umocowanie 24

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
sprawiedliwego opodatkowania w 
zglobalizowanej gospodarce cyfrowej: 
BEPS 2.012,

skreśla się

_________________
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12 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0102.

Or. en

Poprawka 17
Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Marc Angel

Projekt rezolucji
Umocowanie 24 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję 
ustawodawczą z dnia 4 kwietnia 2019 r. w 
sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich1a,
_________________
1a Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0349.

Or. en

Poprawka 18
Csaba Molnár, Marc Angel

Projekt rezolucji
Umocowanie 24 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie 
trwających wysłuchań na mocy art. 7 ust. 
1 TUE dotyczących Polski i Węgier1b,
_________________
1b Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0014.

Or. en
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Poprawka 19
Margarida Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Umocowanie 25 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 14 stycznia 2020 r. zatytułowany 
„Plan inwestycyjny na rzecz 
zrównoważonej Europy” 
(COM(2020)0021 final),

Or. en

Poprawka 20
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 25 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
(2019/2956(RSP)1a,
_________________
1a Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.

Or. en

Poprawka 21
Margarida Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Umocowanie 25 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
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Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji (COM(2020)0022 final),

Or. en

Poprawka 22
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Umocowanie 27

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinie Komisji 
Budżetowej oraz Komisji Rozwoju 
Regionalnego,

skreśla się

Or. en

Poprawka 23
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Umocowanie 28

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9–
0000/2019),

– uwzględniając sprawozdanie 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz 
opinie Komisji Budżetowej i Komisji 
Rozwoju Regionalnego (A9-0000/2019),

Or. en

Poprawka 24
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Umocowanie 28 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rozporządzenie 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w 
sprawie zarządzania unią energetyczną i 
działaniami w dziedzinie klimatu,

Or. en

Poprawka 25
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Motyw -A (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-A. mając na uwadze, że niska 
wydajność i globalna konkurencyjność 
UE wymagają pilnych reform 
strukturalnych i dyscypliny budżetowej, 
mających na celu wzrost gospodarczy, 
zatrudnienie i zwiększoną konwergencję w 
UE;

Or. en

Poprawka 26
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Motyw -A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-Aa. mając na uwadze, że aby osiągnąć 
zrównoważony wzrost gospodarczy, UE 
musi przejść od mającej charakter raczej 
eksperymentalny, bezprecedensowej i 
niemożliwej do utrzymania polityki 
pieniężnej do konwencjonalnych, 
opartych na dowodach i sprzyjających 
wzrostowi gospodarczemu inwestycji, 
kompleksowego i nieselektywnego 
wdrażania paktu stabilności i wzrostu oraz 
reform strukturalnych;
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Or. en

Poprawka 27
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Motyw -A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-Ab. mając na uwadze, że utrzymujący 
się wysoki poziom długu publicznego 
spowalnia rozwój, oznacza większe ryzyko 
kryzysu budżetowego, mniejsze 
oszczędności krajowe i dochód narodowy 
oraz prowadzi do dużych wzrostów stawek 
opodatkowania;

Or. en

Poprawka 28
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Motyw -A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-Ac. mając na uwadze powolne 
stosowanie środków redukcji długu w 
niektórych państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 29
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Motyw -A d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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-Ad. mając na uwadze, że zgodnie z 
prognozą pięć państw członkowskich 
strefy euro, w których poziom relacji 
długu do PKB jest wysoki, odnotuje 
znaczny deficyt strukturalny w 2020 r.;

Or. en

Poprawka 30
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że poprawa 
sytuacji gospodarczej i niskie stopy 
procentowe to okazja do ambitnych 
reform, a zwłaszcza do wprowadzenia 
zachęt do inwestycji publicznych 
mających przeciwdziałać zmianie klimatu 
i jej skutkom społecznym oraz tworzyć 
pełnoetatowe miejsca pracy;

A. mając na uwadze, że niekorzystny 
wpływ na wynik odsetkowy netto banków 
oraz wzrost ich zdolności do udzielania 
pożyczek, a także niższe koszty rezerw i 
strat, stanowiące zachętę do ryzykownych 
zachowań i spekulacji, to istotne 
zagrożenia systemowe w sektorze 
bankowości i gospodarce realnej, wiążące 
się z możliwością powstawania baniek 
cenowych na rynku aktywów, zwłaszcza w 
zielonej gospodarce;

Or. en

Poprawka 31
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że poprawa 
sytuacji gospodarczej i niskie stopy 
procentowe to okazja do ambitnych 
reform, a zwłaszcza do wprowadzenia 
zachęt do inwestycji publicznych 
mających przeciwdziałać zmianie klimatu 
i jej skutkom społecznym oraz tworzyć 

A. mając na uwadze, że poprawa 
sytuacji gospodarczej i niskie stopy 
procentowe to okazja do ambitnych reform 
strukturalnych;
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pełnoetatowe miejsca pracy;

Or. en

Poprawka 32
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że poprawa 
sytuacji gospodarczej i niskie stopy 
procentowe to okazja do ambitnych 
reform, a zwłaszcza do wprowadzenia 
zachęt do inwestycji publicznych 
mających przeciwdziałać zmianie klimatu 
i jej skutkom społecznym oraz tworzyć 
pełnoetatowe miejsca pracy;

A. mając na uwadze, że poprawa 
sytuacji gospodarczej i niskie stopy 
procentowe to okazja do wykorzystania 
tego sprzyjającego okresu w celu 
wdrożenia ambitnych reform, a zwłaszcza 
do wprowadzenia środków mających na 
celu ograniczenie deficytów budżetowych, 
długu publicznego i wskaźnika kredytów 
zagrożonych, a także do przygotowania się 
na ewentualną kolejną recesję lub kryzys 
gospodarczy i do tworzenia 
pełnoetatowych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 33
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że poprawa 
sytuacji gospodarczej i niskie stopy 
procentowe to okazja do ambitnych 
reform, a zwłaszcza do wprowadzenia 
zachęt do inwestycji publicznych 
mających przeciwdziałać zmianie klimatu 
i jej skutkom społecznym oraz tworzyć 
pełnoetatowe miejsca pracy;

A. mając na uwadze, że poprawa 
sytuacji gospodarczej i niskie stopy 
procentowe to okazja do ambitnych reform 
strukturalnych i konsolidacji budżetów 
krajowych;

Or. en
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Poprawka 34
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że poprawa 
sytuacji gospodarczej i niskie stopy 
procentowe to okazja do ambitnych 
reform, a zwłaszcza do wprowadzenia 
zachęt do inwestycji publicznych mających 
przeciwdziałać zmianie klimatu i jej 
skutkom społecznym oraz tworzyć 
pełnoetatowe miejsca pracy;

A. mając na uwadze, że poprawa 
sytuacji gospodarczej i niskie stopy 
procentowe to okazja do dokonania bardzo 
potrzebnych inwestycji w infrastrukturę 
oraz w badania naukowe i rozwój, a także 
do ambitnych reform, w tym do 
wprowadzenia zachęt do inwestycji 
mających przeciwdziałać zmianie klimatu i 
jej skutkom oraz tworzyć miejsca pracy i 
zapewniać zrównoważony wzrost 
gospodarczy;

Or. en

Poprawka 35
Marek Belka

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że poprawa 
sytuacji gospodarczej i niskie stopy 
procentowe to okazja do ambitnych 
reform, a zwłaszcza do wprowadzenia 
zachęt do inwestycji publicznych mających 
przeciwdziałać zmianie klimatu i jej 
skutkom społecznym oraz tworzyć 
pełnoetatowe miejsca pracy;

A. mając na uwadze, że poprawa 
sytuacji gospodarczej i niskie stopy 
procentowe to okazja do ambitnych 
reform, w tym społecznie zrównoważonych 
reform strukturalnych, lecz także do 
wprowadzenia zachęt do inwestycji 
publicznych i prywatnych mających 
przeciwdziałać zmianie klimatu i jej 
skutkom społecznym oraz tworzyć 
pełnoetatowe miejsca pracy;

Or. en
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Poprawka 36
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że poprawa 
sytuacji gospodarczej i niskie stopy 
procentowe to okazja do ambitnych 
reform, a zwłaszcza do wprowadzenia 
zachęt do inwestycji publicznych mających 
przeciwdziałać zmianie klimatu i jej 
skutkom społecznym oraz tworzyć 
pełnoetatowe miejsca pracy;

A. mając na uwadze, że poprawa 
sytuacji gospodarczej i niskie stopy 
procentowe to okazja do ambitnych 
reform, a zwłaszcza do wprowadzenia 
środków mających sprzyjać trwałemu 
wzrostowi gospodarczemu, uczestnictwu w 
rynku pracy i długoterminowemu 
zatrudnieniu oraz przeciwdziałać zmianie 
klimatu i jej skutkom społecznym;

Or. en

Poprawka 37
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że poprawa 
sytuacji gospodarczej i niskie stopy 
procentowe to okazja do ambitnych 
reform, a zwłaszcza do wprowadzenia 
zachęt do inwestycji publicznych 
mających przeciwdziałać zmianie klimatu 
i jej skutkom społecznym oraz tworzyć 
pełnoetatowe miejsca pracy;

A. mając na uwadze, że poprawa 
dyscypliny gospodarczej oraz stabilność i 
niskie stopy procentowe to okazja do 
niezbędnych reform, a zwłaszcza do 
wprowadzenia zachęt do skutecznych 
inwestycji publicznych oraz tworzenia 
pełnoetatowych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 38
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że poprawa 
sytuacji gospodarczej i niskie stopy 
procentowe to okazja do ambitnych 
reform, a zwłaszcza do wprowadzenia 
zachęt do inwestycji publicznych mających 
przeciwdziałać zmianie klimatu i jej 
skutkom społecznym oraz tworzyć 
pełnoetatowe miejsca pracy;

A. mając na uwadze, że poprawa 
sytuacji gospodarczej i niskie stopy 
procentowe to okazja do ambitnych 
reform, a zwłaszcza do wprowadzenia 
zachęt do inwestycji publicznych mających 
przeciwdziałać zmianie klimatu i jej 
skutkom społecznym oraz tworzyć 
wysokiej jakości miejsca pracy;

Or. en

Poprawka 39
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że środowisko 
niskich stóp procentowych to doskonała 
okazja do wykorzystania nieoczekiwanych 
zysków w celu obniżenia wysokiego 
poziomu długu publicznego w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 40
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że reformy 
strukturalne w państwach członkowskich 
są niezbędne, aby stworzyć warunki dla 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego;
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Or. en

Poprawka 41
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Europa nadal 
boryka się z luką inwestycyjną, mimo 
niskich stóp procentowych i korzystnych 
warunków finansowania;

Or. en

Poprawka 42
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że stopy 
procentowe bliskie zeru poważnie 
zakłócają międzyokresową alokację 
kapitału; mając na uwadze, że płaska 
krzywa dochodowości szkodzi 
tradycyjnemu modelowi zaciągania i 
udzielania pożyczek przez banki i skłania 
je do bardziej ryzykownych działań 
biznesowych;

Or. en

Poprawka 43
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że zgodnie z 
prognozą Komisji w 2021 r. w 11 
państwach członkowskich relacja długu 
do PKB przekroczy poziom 60 %;

Or. en

Poprawka 44
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że stopa 
bezrobocia w UE jest niższa niż przed 
kryzysem, natomiast w strefie euro 
utrzymuje się powyżej poziomu sprzed 
kryzysu;

Or. en

Poprawka 45
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że w ciągu 
ostatnich dwóch dziesięcioleci łączna 
produktywność czynników produkcji w 
strefie euro była niższa niż u największych 
światowych konkurentów;

Or. en

Poprawka 46
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Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że od początku 
kryzysu finansowego zwiększają się 
nierówności dochodowe w strefie euro; 
mając na uwadze, że od 50 do 100 mln 
ludzi w Europie boryka się z ubóstwem 
energetycznym;

skreśla się

Or. en

Poprawka 47
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że od początku 
kryzysu finansowego zwiększają się 
nierówności dochodowe w strefie euro; 
mając na uwadze, że od 50 do 100 mln 
ludzi w Europie boryka się z ubóstwem 
energetycznym;

B. mając na uwadze, że zbyt wiele 
nowo tworzonych miejsc pracy to miejsca 
pracy w niepełnym wymiarze czasu, 
tymczasowe lub o niepewnym charakterze, 
zaś ubóstwo pracujących w ostatnich 
latach stale rosło; mając na uwadze, że na 
rynkach pracy nasila się segmentacja i że 
należy również wprowadzić nowe przepisy 
związane z prawami pracowniczymi i 
ochroną socjalną w odpowiedzi na nowe 
formy zatrudnienia, częstsze zmiany pracy 
i statusu zatrudnienia oraz wzrost 
samozatrudnienia; mając na uwadze 
utrzymujące się wysokie wskaźniki 
bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży; 
mając na uwadze, że zwiększyły się ogólne 
nierówności społeczne i gospodarcze, 
zarówno w państwach członkowskich, jak 
i między nimi; mając na uwadze, że, jak się 
szacuje, 109,2 mln osób, co odpowiada 
21,7 % całej ludności UE, jest nadal 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 



PE646.869v01-00 22/210 AM\1196910PL.docx

PL

społecznym; mając na uwadze, że od 50 do 
100 mln ludzi w Europie boryka się z 
ubóstwem energetycznym;

Or. en

Poprawka 48
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że od początku 
kryzysu finansowego zwiększają się 
nierówności dochodowe w strefie euro; 
mając na uwadze, że od 50 do 100 mln 
ludzi w Europie boryka się z ubóstwem 
energetycznym;

B. mając na uwadze, że liczba 
obywateli europejskich żyjących w 
ubóstwie lub zagrożonych ubóstwem 
pozostaje niedopuszczalnie wysoka oraz że 
strategia „Europa 2020”, która miała 
zmniejszyć liczbę Europejczyków 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, niestety zawiodła; mając na 
uwadze, że od 50 do 100 mln ludzi w 
Europie boryka się z samym ubóstwem 
energetycznym;

Or. en

Poprawka 49
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że od początku 
kryzysu finansowego zwiększają się 
nierówności dochodowe w strefie euro; 
mając na uwadze, że od 50 do 100 mln 
ludzi w Europie boryka się z ubóstwem 
energetycznym;

B. mając na uwadze, że potrzebne są 
dalsze działania ograniczające 
nierówności dochodowe w strefie euro;

Or. en
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Poprawka 50
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że od początku 
kryzysu finansowego zwiększają się 
nierówności dochodowe w strefie euro; 
mając na uwadze, że od 50 do 100 mln 
ludzi w Europie boryka się z ubóstwem 
energetycznym;

B. mając na uwadze, że od początku 
kryzysu finansowego zwiększają się 
nierówności dochodowe w strefie euro i 
utrzymuje się poziom ubóstwa; mając na 
uwadze, że od 50 do 100 mln ludzi w 
Europie boryka się z ubóstwem 
energetycznym;

Or. en

Poprawka 51
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że od początku 
kryzysu finansowego zwiększają się 
nierówności dochodowe w strefie euro; 
mając na uwadze, że od 50 do 100 mln 
ludzi w Europie boryka się z ubóstwem 
energetycznym;

B. mając na uwadze, że od początku 
kryzysu finansowego zwiększają się 
nierówności dochodowe w strefie euro;

Or. en

Poprawka 52
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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Ba. mając na uwadze, że różnice i 
segregacja na rynku pracy utrzymują się 
w całej Unii Europejskiej na wysokim 
poziomie, przyczyniając się do 
zróżnicowania w wynagrodzeniach, 
emeryturach, możliwościach decyzyjnych i 
zamożności mężczyzn i kobiet;

Or. en

Poprawka 53
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że według 
najnowszych danych Eurostatu z 2018 r. 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
zagrożonych było 21,7 % ludności UE, 
czyli ok. 109 mln osób;

Or. en

Poprawka 54
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że deprywacja 
materialna obniżyła się od czasu kryzysu;

Or. en

Poprawka 55
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że unikanie 
opodatkowania i uchylanie się od 
opodatkowania spowodowały miliardy 
strat w potencjalnych dochodach 
finansów publicznych kilku państw 
członkowskich, z korzyścią głównie dla 
dużych przedsiębiorstw i zamożnych osób 
fizycznych; mając na uwadze, że unikanie 
opodatkowania i uchylanie się od 
opodatkowania prowadzą do zakłóceń 
konkurencji na rynku wewnętrznym i 
nierównych warunków działania dla 
poszczególnych podatników; mając na 
uwadze, że konkurencja podatkowa 
i licytowanie się na jak najniższe stawki 
podatkowe podważają zdolność państw do 
ustalania polityk podatkowych, które 
odpowiadają na potrzeby ich gospodarek 
i obywateli;

Or. en

Poprawka 56
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że niektóre 
państwa członkowskie odnotowują 
wysokie nadwyżki na rachunku obrotów 
bieżących, a zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej w Europie nadal są 
bardzo duże;

Or. en
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Poprawka 57
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że zrost 
wydajności w UE utrzymuje się znacznie 
poniżej poziomu notowanego w przypadku 
globalnych konkurentów;

Or. en

Poprawka 58
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze potrzebę 
europejskiego prawa o klimacie z prawnie 
wiążącym celem osiągnięcia zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
najpóźniej do 2050 r. i celem pośrednim 
na 2030 r. wynoszącym co najmniej 65 %;

skreśla się

Or. en

Poprawka 59
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze potrzebę 
europejskiego prawa o klimacie z prawnie 
wiążącym celem osiągnięcia zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 

skreśla się
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najpóźniej do 2050 r. i celem pośrednim 
na 2030 r. wynoszącym co najmniej 65 %;

Or. en

Poprawka 60
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze potrzebę 
europejskiego prawa o klimacie z prawnie 
wiążącym celem osiągnięcia zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
najpóźniej do 2050 r. i celem pośrednim 
na 2030 r. wynoszącym co najmniej 65 %;

skreśla się

Or. en

Poprawka 61
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze potrzebę 
europejskiego prawa o klimacie z prawnie 
wiążącym celem osiągnięcia zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
najpóźniej do 2050 r. i celem pośrednim 
na 2030 r. wynoszącym co najmniej 65 %;

skreśla się

Or. en

Poprawka 62
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze potrzebę 
europejskiego prawa o klimacie z prawnie 
wiążącym celem osiągnięcia zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
najpóźniej do 2050 r. i celem pośrednim na 
2030 r. wynoszącym co najmniej 65 %;

C. mając na uwadze, że, jak wynika 
jasno z najnowszych sprawozdań 
przedstawionych m.in. przez IPCC, 
IPBES i EEA, polityki przyjęte dotychczas 
nie wystarczą, aby zapobiec globalnemu 
ociepleniu o więcej niż 1,5°C, utracie 
różnorodności biologicznej oraz 
zaburzeniu przepływów 
biogeochemicznych; mając na uwadze, że 
wymaga to europejskiego prawa o klimacie 
z prawnie wiążącym celem osiągnięcia 
zerowej emisji gazów cieplarnianych netto 
najpóźniej do 2050 r. i celem pośrednim na 
2030 r. wynoszącym co najmniej 65 %, a 
także strategii na rzecz różnorodności 
biologicznej określającej wiążące cele dla 
Unii i jej państw członkowskich 
zakładające objęcie ochroną do 2030 r. co 
najmniej 30 % obszarów lądowych i 
morskich Unii oraz odbudowę w tym 
czasie co najmniej 30 % zdegradowanych 
ekosystemów;

Or. en

Poprawka 63
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze potrzebę 
europejskiego prawa o klimacie z prawnie 
wiążącym celem osiągnięcia zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
najpóźniej do 2050 r. i celem pośrednim na 
2030 r. wynoszącym co najmniej 65 %;

C. mając na uwadze potrzebę 
europejskiego prawa o klimacie z prawnie 
wiążącym celem osiągnięcia zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
najpóźniej do 2050 r. i celem pośrednim na 
2030 r. wynoszącym co najmniej 65 %, a 
także fakt, że celom klimatycznym musi 
towarzyszyć solidna strategia społeczna, 
uwzględniająca od dawna traktowaną 
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priorytetowo przez UE spójność 
gospodarczą i społeczną między jej 
regionami;

Or. en

Poprawka 64
Nicola Beer

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze potrzebę 
europejskiego prawa o klimacie z prawnie 
wiążącym celem osiągnięcia zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
najpóźniej do 2050 r. i celem pośrednim na 
2030 r. wynoszącym co najmniej 65 %;

C. mając na uwadze zapotrzebowanie 
na europejskie prawo o klimacie z prawnie 
wiążącym celem osiągnięcia zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
najpóźniej do 2050 r. i celem pośrednim na 
2030 r. wynoszącym co najmniej 65 %;

Or. en

Poprawka 65
Marek Belka, Margarida Marques

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze potrzebę 
europejskiego prawa o klimacie z prawnie 
wiążącym celem osiągnięcia zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
najpóźniej do 2050 r. i celem pośrednim na 
2030 r. wynoszącym co najmniej 65 %;

C. mając na uwadze potrzebę 
europejskiego prawa o klimacie z prawnie 
wiążącym celem osiągnięcia zerowej 
emisji gazów cieplarnianych netto 
najpóźniej do 2050 r. i celem pośrednim na 
2030 r. wynoszącym co najmniej 55 %;

Or. en

Poprawka 66
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques
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Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w ostatnim 
dziesięcioleciu inwestycje publiczne netto 
w strefie euro utrzymywały się na 
poziomie bliskim zeru, co skutkowało 
pogorszeniem stanu infrastruktury 
publicznej; mając na uwadze, że brak 
inwestycji w Unii Europejskiej nie wynika 
z braku oszczędności, lecz idzie ręka w 
rękę z nadwyżką zewnętrzną, która, jak się 
nadal oczekuje, wyniesie w strefie euro 3 
%, podczas gdy w niektórych państwach 
członkowskich utrzymują się trwałe 
nadwyżki na wysokim poziomie;

Or. en

Poprawka 67
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że budowa unii 
bankowej pozostaje niezakończona bez 
systemu gwarantowania depozytów, 
chroniącego podatników i deponentów, a 
także mechanizmu ochronnego dla SRB;

Or. en

Poprawka 68
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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Cb. mając na uwadze, że, jak się 
oczekuje, zmiana klimatu i pogorszenie 
stanu środowiska będą wywierać istotny 
niekorzystny wpływ na działalność 
gospodarczą, skutkując wolniejszym 
wzrostem wydajności lub nagłymi 
katastrofami, których 
prawdopodobieństwo wystąpienia jest 
większe niż nieznaczące;

Or. en

Poprawka 69
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że zakończenie 
budowy UGW należy postrzegać jako 
decydujący krok w kierunku stabilizacji 
strefy euro oraz wsparcia pozytywnej 
konwergencji społeczno-gospodarczej i 
spójności między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 70
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że, jak się 
szacuje, dodatkowe inwestycje w 
sektorach energii, transportu i 
budownictwa w wysokości 260 mln EUR 
rocznie umożliwią ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych jedynie o 40 %; 
finansowanie tych inwestycji będzie 
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musiało pochodzić z europejskich i 
krajowych środków budżetowych, a także 
od inwestorów prywatnych;

Or. en

Poprawka 71
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że europejski 
semestr powinien przyczyniać się do 
postępów UE i jej państw członkowskich 
w osiąganiu celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ na rok 2030 oraz celów 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 72
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Motyw C d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze, że oczekiwana 
transformacja zwiększy zapotrzebowanie 
na wydatki publiczne na wsparcie 
innowacji, na wspomaganie w toku 
transformacji najbardziej dotkniętych 
sektorów i regionów oraz na 
rekompensaty dla najbardziej narażonych 
na wpływ polityki w dziedzinie zmiany 
klimatu;

Or. en
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Poprawka 73
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Motyw C e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ce. mając na uwadze, że 
niewystarczające lub spóźnione inwestycje 
w przystosowanie się do zmiany klimatu i 
jej łagodzenie lub w ochronę 
różnorodności biologicznej znacznie 
zwiększą koszt nieuniknionych działań 
dostosowawczych;

Or. en

Poprawka 74
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw C f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cf. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie mają przedłożyć ostateczne 
wersje krajowych planów w dziedzinie 
energii i klimatu, obejmujące oszacowanie 
potrzeb inwestycyjnych i wskazanie źródeł 
finansowania, aby osiągnąć zakładane 
obniżenie emisyjności;

Or. en

Poprawka 75
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw C g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cg. mając na uwadze, że podejście do 
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transformacji cyfrowej, które będzie 
ekologiczne, ukierunkowane na człowieka 
i oparte na europejskich wartościach, 
będzie wymagać dobrze 
zaprojektowanego, warunkowego 
publicznego wsparcia finansowego i 
starannego uregulowania;

Or. en

Poprawka 76
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw C h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ch. mając na uwadze, że w wyniku 
agresywnego planowania podatkowego 
stosowanego przez przedsiębiorstwa 
dochody podatkowe w UE są corocznie 
uszczuplane od 50–70 mld EUR do 160–
190 mld EUR, zależnie od przyjętej 
metody; mając na uwadze, że ostatnie 
szacunki wskazują na straty w wysokości 
ok. 825 mld EUR rocznie z powodu 
uchylania się od opodatkowania w UE;

Or. en

Poprawka 77
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Projekt rezolucji
Motyw C i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ci. mając na uwadze, że optymalizacja 
podatkowa, uchylanie się od 
opodatkowania i unikanie opodatkowania 
przez niektóre z dużych przedsiębiorstw i 
osób fizycznych doprowadziły do 
uszczuplenia dochodów publicznych w 
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szeregu państw członkowskich o miliardy 
euro, kosztem MŚP i innych podatników, 
przyczyniając się do pogłębiających się 
nierówności i braku równowagi;

Or. en

Poprawka 78
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zauważa, że ze względu na sytuację 
nadzwyczajną, jaką jest zmiana klimatu, 
nazwę „roczna analiza wzrostu 
gospodarczego UE” zmieniono na „roczną 
analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”, i uważa, że zakłada to 
zmianę perspektywy w sprawozdaniu i 
wdrożenie wskaźników ekologicznych;

1. zauważa, że ze względu na sytuację 
nadzwyczajną, jaką jest zmiana klimatu, 
nazwę „roczna analiza wzrostu 
gospodarczego UE” zmieniono na „roczną 
analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”; z zadowoleniem 
przyjmuje zmianę ukierunkowania 
europejskiego semestru, w wyniku której 
zrównoważony rozwój oraz dobrostan 
obywateli stają się zasadniczymi 
aspektami polityki gospodarczej, i uważa, 
że zakłada to zmianę perspektywy w 
sprawozdaniu i wdrożenie wskaźników 
ekologicznych oraz społecznych; z 
zadowoleniem przyjmuje uznanie przez 
Komisję, że wzrost gospodarczy nie jest 
celem samym w sobie i że gospodarka 
musi służyć ludziom i naszej planecie;

Or. en

Poprawka 79
Marek Belka

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka
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1. zauważa, że ze względu na sytuację 
nadzwyczajną, jaką jest zmiana klimatu, 
nazwę „roczna analiza wzrostu 
gospodarczego UE” zmieniono na „roczną 
analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”, i uważa, że zakłada to 
zmianę perspektywy w sprawozdaniu i 
wdrożenie wskaźników ekologicznych;

1. zauważa, że ze względu na ambitny 
plan UE dotyczący walki ze zmianą 
klimatu, lecz także na wyzwania 
demograficzne i cyfrowe, nazwę „roczna 
analiza wzrostu gospodarczego UE” 
zmieniono na „roczną analizę 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego”, 
i uważa, że zakłada to zmianę perspektywy 
w sprawozdaniu i wdrożenie wskaźników 
ekologicznych; podkreśla jednak, że 
proces europejskiego semestru powinien 
pozostać głównie instrumentem radzenia 
sobie z budżetowymi i gospodarczymi 
problemami i wyzwaniami, z którymi 
mierzą się państwa członkowskie UE;

Or. en

Poprawka 80
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zauważa, że ze względu na sytuację 
nadzwyczajną, jaką jest zmiana klimatu, 
nazwę „roczna analiza wzrostu 
gospodarczego UE” zmieniono na „roczną 
analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”, i uważa, że zakłada to 
zmianę perspektywy w sprawozdaniu i 
wdrożenie wskaźników ekologicznych;

1. zauważa, że ze względu na sytuację 
nadzwyczajną, jaką jest zmiana klimatu, 
nazwę „roczna analiza wzrostu 
gospodarczego UE” zmieniono na „roczną 
analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”, i uważa, że zakłada to 
zmianę perspektywy w sprawozdaniu i 
wdrożenie wskaźników ekologicznych; 
podkreśla, że musi to być więcej niż 
semantyczny aspekt sprawozdania i 
domaga się poważnych i ambitnych 
propozycji w zakresie walki ze zmianą 
klimatu oraz propagowania 
zrównoważenia środowiskowego w UE, 
bez pomniejszania wymiaru społecznego;

Or. en

Poprawka 81



AM\1196910PL.docx 37/210 PE646.869v01-00

PL

Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zauważa, że ze względu na sytuację 
nadzwyczajną, jaką jest zmiana klimatu, 
nazwę „roczna analiza wzrostu 
gospodarczego UE” zmieniono na „roczną 
analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”, i uważa, że zakłada to 
zmianę perspektywy w sprawozdaniu i 
wdrożenie wskaźników ekologicznych;

1. zauważa, że nazwę „roczna analiza 
wzrostu gospodarczego UE” zmieniono na 
„roczną analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”; uważa, że nie można z 
tego względu odejść od pierwotnego celu i 
funkcji europejskiego semestru, gdyż 
ustanowiono go z myślą o zapewnieniu 
ram koordynacji polityki gospodarczej w 
całej Unii Europejskiej; promowanie 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
w zrównoważony sposób oznacza 
promowanie odpowiedzialnej polityki 
budżetowej, reform strukturalnych i 
inwestycji;

Or. en

Poprawka 82
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zauważa, że ze względu na sytuację 
nadzwyczajną, jaką jest zmiana klimatu, 
nazwę „roczna analiza wzrostu 
gospodarczego UE” zmieniono na „roczną 
analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”, i uważa, że zakłada to 
zmianę perspektywy w sprawozdaniu i 
wdrożenie wskaźników ekologicznych;

1. zauważa, że nazwę „roczna analiza 
wzrostu gospodarczego UE” zmieniono na 
„roczną analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”;

Or. en

Poprawka 83
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zauważa, że ze względu na sytuację 
nadzwyczajną, jaką jest zmiana klimatu, 
nazwę „roczna analiza wzrostu 
gospodarczego UE” zmieniono na „roczną 
analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”, i uważa, że zakłada to 
zmianę perspektywy w sprawozdaniu i 
wdrożenie wskaźników ekologicznych;

1. zauważa, że ze względu na sytuację 
nadzwyczajną, jaką jest zmiana klimatu, 
nazwę „roczna analiza wzrostu 
gospodarczego UE” zmieniono na „roczną 
analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”;

Or. en

Poprawka 84
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zauważa, że ze względu na sytuację 
nadzwyczajną, jaką jest zmiana klimatu, 
nazwę „roczna analiza wzrostu 
gospodarczego UE” zmieniono na „roczną 
analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”, i uważa, że zakłada to 
zmianę perspektywy w sprawozdaniu i 
wdrożenie wskaźników ekologicznych;

1. zauważa, że ze względu na sytuację 
nadzwyczajną, jaką jest zmiana klimatu, 
nazwę „roczna analiza wzrostu 
gospodarczego UE” zmieniono na „roczną 
analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”, i uważa, że zakłada to 
zmianę perspektywy w sprawozdaniu i 
wdrożenie wskaźników ekologicznych; 
podkreśla jednak, że zmiana ta musi być 
zgodna z obowiązującymi regułami 
fiskalnymi;

Or. en

Poprawka 85
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. zauważa, że ze względu na sytuację 
nadzwyczajną, jaką jest zmiana klimatu, 
nazwę „roczna analiza wzrostu 
gospodarczego UE” zmieniono na „roczną 
analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”, i uważa, że zakłada to 
zmianę perspektywy w sprawozdaniu i 
wdrożenie wskaźników ekologicznych;

1. zauważa, że ze względu na nadanie 
zmianie klimatu priorytetowego znaczenia 
w polityce nazwę „roczna analiza wzrostu 
gospodarczego UE” zmieniono na „roczną 
analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”;

Or. en

Poprawka 86
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zauważa, że ze względu na sytuację 
nadzwyczajną, jaką jest zmiana klimatu, 
nazwę „roczna analiza wzrostu 
gospodarczego UE” zmieniono na „roczną 
analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”, i uważa, że zakłada to 
zmianę perspektywy w sprawozdaniu i 
wdrożenie wskaźników ekologicznych;

1. zauważa, że nazwę „roczna analiza 
wzrostu gospodarczego UE” zmieniono na 
„roczną analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego” i że badanie to skupiało 
się zarówno na krótkoterminowych, jak i 
bardziej długoterminowych wyzwaniach 
gospodarczych, z uwzględnieniem 
czterech głównych wymiarów: 
zrównoważenia środowiskowego, wzrostu 
wydajności, sprawiedliwości i stabilności 
makroekonomicznej;

Or. en

Poprawka 87
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zauważa, że ze względu na sytuację 1. zauważa, że ze względu na sytuację 
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nadzwyczajną, jaką jest zmiana klimatu, 
nazwę „roczna analiza wzrostu 
gospodarczego UE” zmieniono na „roczną 
analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”, i uważa, że zakłada to 
zmianę perspektywy w sprawozdaniu i 
wdrożenie wskaźników ekologicznych;

nadzwyczajną, jaką jest zmiana klimatu, 
nazwę „roczna analiza wzrostu 
gospodarczego UE” zmieniono na „roczną 
analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”, i uważa, że zakłada to 
zmianę perspektywy w sprawozdaniu i 
wdrożenie wskaźników społecznych i 
środowiskowych;

Or. en

Poprawka 88
Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zauważa, że ze względu na sytuację 
nadzwyczajną, jaką jest zmiana klimatu, 
nazwę „roczna analiza wzrostu 
gospodarczego UE” zmieniono na „roczną 
analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”, i uważa, że zakłada to 
zmianę perspektywy w sprawozdaniu i 
wdrożenie wskaźników ekologicznych;

1. zauważa, że ze względu na 
deklarowaną sytuację nadzwyczajną, jaką 
jest zmiana klimatu, nazwę „roczna analiza 
wzrostu gospodarczego UE” zmieniono na 
„roczną analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”, i uważa, że zakłada to 
zmianę perspektywy w sprawozdaniu i 
wdrożenie wskaźników ekologicznych;

Or. en

Poprawka 89
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zauważa, że ze względu na sytuację 
nadzwyczajną, jaką jest zmiana klimatu, 
nazwę „roczna analiza wzrostu 
gospodarczego UE” zmieniono na „roczną 
analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”, i uważa, że zakłada to 
zmianę perspektywy w sprawozdaniu i 

1. zauważa, że nazwę „roczna analiza 
wzrostu gospodarczego UE” zmieniono na 
„roczną analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”; przypomina, że cykl 
europejskiego semestru stanowi dla 
państw członkowskich ramy koordynacji 
ich polityki budżetowej i gospodarczej;
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wdrożenie wskaźników ekologicznych;

Or. en

Poprawka 90
Margarida Marques, Marek Belka

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zauważa, że ze względu na sytuację 
nadzwyczajną, jaką jest zmiana klimatu, 
nazwę „roczna analiza wzrostu 
gospodarczego UE” zmieniono na „roczną 
analizę zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego”, i uważa, że zakłada to 
zmianę perspektywy w sprawozdaniu i 
wdrożenie wskaźników ekologicznych;

1. zauważa, że ze względu na 
wyzwania środowiskowe, cyfrowe i 
demograficzne nazwę „roczna analiza 
wzrostu gospodarczego UE” zmieniono na 
„roczną strategię zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego” w celu 
przeorientowania polityki gospodarczej 
UE na zrównoważony wzrost gospodarczy;

Or. en

Poprawka 91
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zauważa, że w wytycznych 
politycznych na kadencję Komisji 2019–
2024 wprowadzono zasadę 
systematycznego uwzględniania w 
europejskim semestrze celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ oraz praw 
i zasad przewidzianych w Europejskim 
filarze praw socjalnych, a także że 
podejście to znalazło odzwierciedlenie w 
pismach określających zadania 
skierowanych do komisarza 
odpowiedzialnego za gospodarkę oraz do 
wiceprzewodniczących wykonawczych 
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odpowiedzialnych za Europejski Zielony 
Ład oraz za gospodarkę służącą ludziom;

Or. en

Poprawka 92
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. odnotowuje znaczenie 1) wysokiej 
jakości zrównoważonych inwestycji, 2) 
reform strukturalnych sprzyjających 
wzrostowi wydajności oraz 3) stabilności 
makrofinansowej i zdrowych finansów 
publicznych dla przygotowania UE do 
stawienia czoła wyzwaniom, takim jak 
przejście na gospodarkę niskoemisyjną 
zgodnie z porozumieniem klimatycznym z 
Paryża, przy jednoczesnym wzmocnieniu 
konkurencyjności; podkreśla ponadto, że 
wzrost gospodarczy i możliwości 
zatrudnienia są integralnymi aspektami 
programu działania na rzecz 
zrównoważenia środowiskowego;

Or. en

Poprawka 93
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje rolę Europejskiego 
Zielonego Ładu jako nowej strategii UE, 
w której kwestie ekologiczne i dobrostan 
obywateli uznano za główne cele Unii; 
odnotowuje włączenie do zakresu 
europejskiego semestru celów 

skreśla się
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zrównoważonego rozwoju i zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
będzie wymagało dostosowania 
istniejących wskaźników i stworzenia 
nowych w celu monitorowania wdrażania 
polityki gospodarczej, środowiskowej i 
społecznej UE, a także spójności między 
celami polityki a środkami budżetowymi; 
dostrzega potrzebę wdrożenia 
długoterminowego planowania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

Or. en

Poprawka 94
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje rolę Europejskiego 
Zielonego Ładu jako nowej strategii UE, w 
której kwestie ekologiczne i dobrostan 
obywateli uznano za główne cele Unii; 
odnotowuje włączenie do zakresu 
europejskiego semestru celów 
zrównoważonego rozwoju i zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
będzie wymagało dostosowania 
istniejących wskaźników i stworzenia 
nowych w celu monitorowania wdrażania 
polityki gospodarczej, środowiskowej i 
społecznej UE, a także spójności między 
celami polityki a środkami budżetowymi; 
dostrzega potrzebę wdrożenia 
długoterminowego planowania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

2. odnotowuje rolę Europejskiego 
Zielonego Ładu jako nowej strategii UE, w 
której kwestie ekologiczne i dobrostan 
obywateli uznano za główne cele Unii; 
odnotowuje włączenie do zakresu 
europejskiego semestru celów 
zrównoważonego rozwoju i zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
będzie wymagało dostosowania 
istniejących wskaźników i stworzenia 
nowych w celu monitorowania wdrażania 
polityki gospodarczej, środowiskowej i 
społecznej UE, a także spójności między 
celami polityki a środkami budżetowymi; 
dostrzega potrzebę wdrożenia 
długoterminowego planowania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu; 
zauważa, że propozycja Komisji dotycząca 
Zielonego Nowego Ładu to wyraźnie zbyt 
mało, aby stawić czoła kryzysowi 
klimatycznemu; odnotowuje, że zdaniem 
społeczności naukowej, aby osiągnąć cele 
porozumienia paryskiego i ograniczyć 
wzrost temperatury do 1,5°, należy do 
2030 r. ograniczyć emisje dwutlenku 
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węgla o 65 %; zauważa, że Komisja nie 
wzmacnia budżetu UE oraz proponuje 
cięcia w funduszach na rzecz spójności i 
rolnictwa, przy czym decyzja ta stałaby w 
sprzeczności z proponowanymi ambitnymi 
celami społecznymi i środowiskowymi;

Or. en

Poprawka 95
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje rolę Europejskiego 
Zielonego Ładu jako nowej strategii UE, 
w której kwestie ekologiczne i dobrostan 
obywateli uznano za główne cele Unii; 
odnotowuje włączenie do zakresu 
europejskiego semestru celów 
zrównoważonego rozwoju i zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
będzie wymagało dostosowania 
istniejących wskaźników i stworzenia 
nowych w celu monitorowania wdrażania 
polityki gospodarczej, środowiskowej i 
społecznej UE, a także spójności między 
celami polityki a środkami budżetowymi; 
dostrzega potrzebę wdrożenia 
długoterminowego planowania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

2. ponawia apel, aby program 
transformacji ujęty w Europejskim 
Zielonym Ładzie stał się zasadniczym 
aspektem odnowionego europejskiego 
semestru; wzywa Komisję do zapewnienia, 
w tym, w stosownych przypadkach, w 
drodze wniosków ustawodawczych, aby 
polityka społeczno-gospodarcza, 
makroekonomiczna i budżetowa 
wszystkich państw członkowskich 
przyczyniała się do realizacji celów i 
założeń Europejskiego Zielonego Ładu 
oraz aby była z nimi w pełni zgodna, a 
także aby w ramach procedury 
wielostronnego nadzoru, o której mowa w 
art. 121 TFUE, jak również w kontekście 
wzmocnionej procedury dotyczącej 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej, 
uwzględniano środowiskowe i społeczne 
cele i założenia związane z celami 
zrównoważonego rozwoju; uważa, że 
włączenie do zakresu europejskiego 
semestru celów zrównoważonego rozwoju 
i Europejskiego filaru praw socjalnych 
będzie wymagało dostosowania 
istniejących wskaźników i stworzenia 
nowych w celu monitorowania wdrażania 
polityki gospodarczej, środowiskowej i 
społecznej UE, a także spójności między 
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celami polityki a środkami budżetowymi; 
dostrzega potrzebę wdrożenia 
długoterminowego planowania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

Or. en

Poprawka 96
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje rolę Europejskiego 
Zielonego Ładu jako nowej strategii UE, w 
której kwestie ekologiczne i dobrostan 
obywateli uznano za główne cele Unii; 
odnotowuje włączenie do zakresu 
europejskiego semestru celów 
zrównoważonego rozwoju i zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
będzie wymagało dostosowania 
istniejących wskaźników i stworzenia 
nowych w celu monitorowania wdrażania 
polityki gospodarczej, środowiskowej i 
społecznej UE, a także spójności między 
celami polityki a środkami budżetowymi; 
dostrzega potrzebę wdrożenia 
długoterminowego planowania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

2. odnotowuje rolę Europejskiego 
Zielonego Ładu; odnotowuje, że europejski 
semestr powinien pozostać 
ukierunkowany na stabilną politykę 
budżetową i reformy strukturalne 
sprzyjające konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 97
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje rolę Europejskiego 
Zielonego Ładu jako nowej strategii UE, 

2. odnotowuje Europejski Zielony 
Ład jako główny priorytet nowej Komisji 
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w której kwestie ekologiczne i dobrostan 
obywateli uznano za główne cele Unii; 
odnotowuje włączenie do zakresu 
europejskiego semestru celów 
zrównoważonego rozwoju i zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
będzie wymagało dostosowania 
istniejących wskaźników i stworzenia 
nowych w celu monitorowania wdrażania 
polityki gospodarczej, środowiskowej i 
społecznej UE, a także spójności między 
celami polityki a środkami budżetowymi; 
dostrzega potrzebę wdrożenia 
długoterminowego planowania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

Europejskiej; dostrzega potrzebę 
wdrożenia długoterminowego planowania 
na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu, 
a w odniesieniu do europejskiego 
semestru, uwzględnienia zrównoważonego 
rozwoju w jego ramach inwestycji, reform 
strukturalnych i zrównoważonych 
finansów, w celu zapewnienia 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 98
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje rolę Europejskiego 
Zielonego Ładu jako nowej strategii UE, 
w której kwestie ekologiczne i dobrostan 
obywateli uznano za główne cele Unii; 
odnotowuje włączenie do zakresu 
europejskiego semestru celów 
zrównoważonego rozwoju i zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
będzie wymagało dostosowania 
istniejących wskaźników i stworzenia 
nowych w celu monitorowania wdrażania 
polityki gospodarczej, środowiskowej i 
społecznej UE, a także spójności między 
celami polityki a środkami budżetowymi; 
dostrzega potrzebę wdrożenia 
długoterminowego planowania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

2. odnotowuje włączenie do zakresu 
europejskiego semestru celów 
zrównoważonego rozwoju i zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
będzie wymagało dostosowania 
istniejących wskaźników i stworzenia 
nowych w celu monitorowania wdrażania 
polityki gospodarczej, środowiskowej i 
społecznej UE, a także spójności między 
celami polityki a środkami budżetowymi;

Or. en
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Poprawka 99
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje rolę Europejskiego 
Zielonego Ładu jako nowej strategii UE, 
w której kwestie ekologiczne i dobrostan 
obywateli uznano za główne cele Unii; 
odnotowuje włączenie do zakresu 
europejskiego semestru celów 
zrównoważonego rozwoju i zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
będzie wymagało dostosowania 
istniejących wskaźników i stworzenia 
nowych w celu monitorowania wdrażania 
polityki gospodarczej, środowiskowej i 
społecznej UE, a także spójności między 
celami polityki a środkami budżetowymi; 
dostrzega potrzebę wdrożenia 
długoterminowego planowania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

2. odnotowuje włączenie do zakresu 
europejskiego semestru celów 
zrównoważonego rozwoju i zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
będzie wymagało dostosowania 
istniejących wskaźników i stworzenia 
nowych w celu monitorowania wdrażania 
polityki gospodarczej, środowiskowej i 
społecznej UE, a także spójności między 
celami polityki a środkami budżetowymi; 
dostrzega potrzebę wdrożenia 
długoterminowego planowania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

Or. en

Poprawka 100
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje rolę Europejskiego 
Zielonego Ładu jako nowej strategii UE, w 
której kwestie ekologiczne i dobrostan 
obywateli uznano za główne cele Unii; 
odnotowuje włączenie do zakresu 
europejskiego semestru celów 
zrównoważonego rozwoju i zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
będzie wymagało dostosowania 
istniejących wskaźników i stworzenia 
nowych w celu monitorowania wdrażania 

2. odnotowuje rolę Europejskiego 
Zielonego Ładu jako nowej strategii 
wzrostu gospodarczego UE, w której 
zrównoważony rozwój i dobrostan 
obywateli mają podstawowe znaczenie; 
odnotowuje włączenie do zakresu 
europejskiego semestru celów 
zrównoważonego rozwoju i zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
może wymagać dostosowania istniejących 
wskaźników i stworzenia nowych w celu 
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polityki gospodarczej, środowiskowej i 
społecznej UE, a także spójności między 
celami polityki a środkami budżetowymi; 
dostrzega potrzebę wdrożenia 
długoterminowego planowania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

monitorowania wdrażania polityki 
gospodarczej, środowiskowej i społecznej 
UE, a także spójności między celami 
polityki a środkami budżetowymi; 
dostrzega potrzebę uwzględnienia kwestii 
o charakterze długoterminowym oprócz 
zarządzania krótkoterminową polityką 
gospodarczą w celu przeciwdziałania 
zmianie klimatu;

Or. en

Poprawka 101
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje rolę Europejskiego 
Zielonego Ładu jako nowej strategii UE, w 
której kwestie ekologiczne i dobrostan 
obywateli uznano za główne cele Unii; 
odnotowuje włączenie do zakresu 
europejskiego semestru celów 
zrównoważonego rozwoju i zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
będzie wymagało dostosowania 
istniejących wskaźników i stworzenia 
nowych w celu monitorowania wdrażania 
polityki gospodarczej, środowiskowej i 
społecznej UE, a także spójności między 
celami polityki a środkami budżetowymi; 
dostrzega potrzebę wdrożenia 
długoterminowego planowania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

2. odnotowuje rolę Europejskiego 
Zielonego Ładu jako nowej strategii UE, w 
której kwestie ekologiczne i dobrostan 
obywateli uznano za główne cele Unii; 
odnotowuje włączenie do zakresu 
europejskiego semestru celów 
zrównoważonego rozwoju i zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
będzie wymagało dostosowania 
istniejących wskaźników i stworzenia 
nowych w celu monitorowania wdrażania 
polityki gospodarczej, środowiskowej i 
społecznej UE, a także spójności między 
celami polityki a środkami budżetowymi; 
dostrzega potrzebę wdrożenia 
długoterminowego planowania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu, przy 
jednoczesnym zapobieganiu wzrostowi 
obecnych różnic społeczno-gospodarczych 
w Europie;

Or. en

Poprawka 102
Jessica Polfjärd
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje rolę Europejskiego 
Zielonego Ładu jako nowej strategii UE, w 
której kwestie ekologiczne i dobrostan 
obywateli uznano za główne cele Unii; 
odnotowuje włączenie do zakresu 
europejskiego semestru celów 
zrównoważonego rozwoju i zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
będzie wymagało dostosowania 
istniejących wskaźników i stworzenia 
nowych w celu monitorowania wdrażania 
polityki gospodarczej, środowiskowej i 
społecznej UE, a także spójności między 
celami polityki a środkami budżetowymi; 
dostrzega potrzebę wdrożenia 
długoterminowego planowania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

2. odnotowuje rolę Europejskiego 
Zielonego Ładu jako nowej strategii UE, w 
której kwestie ekologiczne i dobrostan 
obywateli uznano za główne cele Unii; 
odnotowuje włączenie do zakresu 
europejskiego semestru celów 
zrównoważonego rozwoju, co będzie 
wymagało stworzenia wskaźników 
uzupełniających w celu monitorowania 
wdrażania polityki gospodarczej, 
środowiskowej i społecznej UE, a także 
spójności między celami polityki a 
środkami budżetowymi; dostrzega potrzebę 
wdrożenia długoterminowego planowania 
na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu;

Or. en

Poprawka 103
Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje rolę Europejskiego 
Zielonego Ładu jako nowej strategii UE, w 
której kwestie ekologiczne i dobrostan 
obywateli uznano za główne cele Unii; 
odnotowuje włączenie do zakresu 
europejskiego semestru celów 
zrównoważonego rozwoju i zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
będzie wymagało dostosowania 
istniejących wskaźników i stworzenia 
nowych w celu monitorowania wdrażania 
polityki gospodarczej, środowiskowej i 
społecznej UE, a także spójności między 

2. odnotowuje rolę Europejskiego 
Zielonego Ładu jako nowej strategii UE, w 
której kwestie ekologiczne i dobrostan 
obywateli uznano za jeden z celów Unii; 
odnotowuje włączenie do zakresu 
europejskiego semestru celów 
zrównoważonego rozwoju i zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
będzie wymagało proporcjonalnego 
dostosowania istniejących wskaźników i 
stworzenia nowych w celu monitorowania 
wdrażania polityki gospodarczej, 
środowiskowej i społecznej UE, a także 
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celami polityki a środkami budżetowymi; 
dostrzega potrzebę wdrożenia 
długoterminowego planowania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

spójności między celami polityki a 
środkami budżetowymi; dostrzega potrzebę 
wdrożenia zasadnego długoterminowego 
planowania na rzecz przeciwdziałania 
zmianie klimatu;

Or. en

Poprawka 104
Marek Belka, Margarida Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje rolę Europejskiego 
Zielonego Ładu jako nowej strategii UE, w 
której kwestie ekologiczne i dobrostan 
obywateli uznano za główne cele Unii; 
odnotowuje włączenie do zakresu 
europejskiego semestru celów 
zrównoważonego rozwoju i zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
będzie wymagało dostosowania 
istniejących wskaźników i stworzenia 
nowych w celu monitorowania wdrażania 
polityki gospodarczej, środowiskowej i 
społecznej UE, a także spójności między 
celami polityki a środkami budżetowymi; 
dostrzega potrzebę wdrożenia 
długoterminowego planowania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

2. odnotowuje rolę Europejskiego 
Zielonego Ładu jako nowej strategii UE, w 
której kwestie ekologiczne i dobrostan 
obywateli uznano za jeden z głównych 
celów Unii;; odnotowuje włączenie do 
zakresu europejskiego semestru celów 
zrównoważonego rozwoju i zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
może wymagać dostosowania istniejących 
wskaźników i stworzenia nowych w celu 
monitorowania wdrażania polityki 
gospodarczej, środowiskowej i społecznej 
UE, a także spójności między celami 
polityki a środkami budżetowymi; 
dostrzega potrzebę wdrożenia 
długoterminowego planowania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

Or. en

Poprawka 105
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. odnotowuje rolę Europejskiego 2. odnotowuje rolę Europejskiego 
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Zielonego Ładu jako nowej strategii UE, w 
której kwestie ekologiczne i dobrostan 
obywateli uznano za główne cele Unii; 
odnotowuje włączenie do zakresu 
europejskiego semestru celów 
zrównoważonego rozwoju i zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
będzie wymagało dostosowania 
istniejących wskaźników i stworzenia 
nowych w celu monitorowania wdrażania 
polityki gospodarczej, środowiskowej i 
społecznej UE, a także spójności między 
celami polityki a środkami budżetowymi; 
dostrzega potrzebę wdrożenia 
długoterminowego planowania na rzecz 
przeciwdziałania zmianie klimatu;

Zielonego Ładu jako nowej strategii UE, w 
której kwestie ekologiczne i dobrostan 
obywateli uznano za główne cele Unii; 
odnotowuje włączenie do zakresu 
europejskiego semestru celów 
zrównoważonego rozwoju i zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, co 
będzie wymagało dostosowania niektórych 
z istniejących wskaźników i stworzenia 
nowych w celu monitorowania wdrażania 
polityki gospodarczej, środowiskowej i 
społecznej UE, a także spójności między 
celami polityki a środkami budżetowymi; 
dostrzega potrzebę wdrożenia 
długoterminowego planowania;

Or. en

Poprawka 106
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. apeluje, aby program 
transformacji ujęty w Europejskim 
Zielonym Ładzie znalazł odzwierciedlenie 
w bardziej ekologicznym europejskim 
semestrze; uważa, że cele 
zrównoważonego rozwoju ONZ powinny 
zostać włączone do europejskiego 
semestru, aby proces ten stymulował 
również zmiany na rzecz trwałego 
dobrostanu wszystkich Europejczyków; 
wzywa zatem do dalszego włączania do 
semestru wskaźników i założeń 
społecznych i środowiskowych;

Or. en

Poprawka 107
Alfred Sant
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa instytucje UE do 
przeprowadzenia oceny, czy metody UE 
służące do oceny wyników gospodarczych 
i społecznych państw członkowskich UE 
oraz cele stosowane w ramach paktu 
stabilności i wzrostu są nadal aktualne, 
biorąc pod uwagę, że od czasu, gdy 
opracowano je po raz pierwszy radykalnie 
zmieniły się ogólne warunki społeczno-
gospodarcze na szczeblu krajowym oraz 
europejskim;

Or. en

Poprawka 108
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. apeluje do Komisji o pilne 
rozpoczęcie prac nad utworzeniem 
własnych mechanizmów koordynacji w 
UE, w celu umożliwienia Europie 
osiągnięcia do 2050 r. statusu pierwszego 
kontynentu neutralnego dla klimatu;

Or. en

Poprawka 109
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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2b. zachęca Komisję do opracowania 
wraz z Eurostatem nowego zbioru 
wskaźników, w tym wskaźników 
złożonych, które będą odzwierciedlać cele 
zrównoważonego rozwoju w cyklu 
europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 110
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Śródtytuł -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Reorientacja europejskiego semestru

Or. en

Poprawka 111
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Śródtytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka

Środowisko skreśla się

Or. en

Poprawka 112
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Śródtytuł 1

Projekt rezolucji Poprawka

Środowisko Odpowiedzialna polityka budżetowa
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Or. en

Poprawka 113
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. jest zdania, że włączenie celów 
zrównoważonego rozwoju do procesu 
semestru musi obejmować włączenie 
założeń i wskaźników związanych z celami 
zrównoważonego rozwoju nr 13 
(Działania w dziedzinie klimatu), 14 
(Życie pod wodą) i 15 (Życie na lądzie);

Or. en

Poprawka 114
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. apeluje w związku z tym do 
Komisji o rozbudowę europejskiego 
semestru przez uzupełnienie obecnego 
podejścia opartego na dyscyplinie 
fiskalnej i budżetowej o dyscyplinę 
klimatyczną i środowiskową, w celu 
zapewnienia, aby zarządzanie gospodarcze 
UE poprawiało dobrobyt wszystkich, bez 
przekraczania poziomów krytycznych dla 
planety; wzywa w szczególności Komisję 
do stosowania lub, w razie potrzeby, 
dostosowania wskaźników związanych z 
celem zrównoważonego rozwoju nr 13 
(Działania w dziedzinie klimatu) na 
potrzeby oceny rozbieżności między 
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faktyczną strukturą budżetów państw 
członkowskich a strukturą budżetów 
krajowych przewidywaną w scenariuszu 
zgodnym z porozumieniem paryskim; 
podkreśla, że te wskaźniki klimatyczne 
muszą zapewniać państwom 
członkowskim orientację w wymiarze 
ścieżki ich temperatury w ramach 
porozumienia paryskiego, dzięki czemu 
rozbudowany europejski semestr będzie 
mógł zapewnić państwom członkowskim 
zalecenia dotyczące zmniejszenia ich 
długu klimatycznego;

Or. en

Poprawka 115
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że osiągnięcie 
sprawiedliwego przejścia do neutralności 
klimatycznej jest głównym obowiązkiem 
obywateli i gospodarki UE oraz jej rolą w 
świecie; apeluje o odpowiednie wsparcie i 
strategie polityczne na rzecz i z udziałem 
obywateli, poszczególnych sektorów, 
regionów i państw członkowskich, by 
czerpać korzyści z tej transformacji i 
zapewnić jej pomyślny przebieg; wzywa 
Komisję do przeprowadzenia rocznej 
oceny długu ekologicznego Unii, budżetu 
emisji dwutlenku węgla i emisji z importu;

3. uważa, że osiągnięcie 
sprawiedliwego przejścia do neutralności 
klimatycznej jest głównym obowiązkiem 
obywateli i gospodarki UE oraz jej rolą w 
świecie; apeluje o odpowiednie wsparcie i 
strategie polityczne na rzecz i z udziałem 
obywateli, poszczególnych sektorów, 
regionów i państw członkowskich, by 
czerpać korzyści z tej transformacji i 
zapewnić jej pomyślny przebieg; wzywa 
Komisję do przeprowadzenia rocznej 
oceny długu ekologicznego Unii, budżetu 
emisji dwutlenku węgla i emisji z importu; 
ubolewa nad faktem, że proponowana 
kwota, która ma zostać przeznaczona na 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji (7,5 mld EUR) nie jest 
nawet w przybliżeniu wystarczająca, aby 
zagwarantować krajom uzależnionym od 
węgla sprawiedliwe przejście do bardziej 
zielonej gospodarki; podkreśla, że kryteria 
przydziału środków powinny uwzględniać 
potrzebę promowania pozytywnej 
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konwergencji społeczno-gospodarczej, 
stopień narażenia krajów na skutki 
zmiany klimatu, a także skalę wysiłku 
fiskalnego podjętego w przeszłości przez 
niektóre kraje w celu promowania 
transformacji energetycznej;

Or. en

Poprawka 116
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że osiągnięcie 
sprawiedliwego przejścia do neutralności 
klimatycznej jest głównym obowiązkiem 
obywateli i gospodarki UE oraz jej rolą w 
świecie; apeluje o odpowiednie wsparcie i 
strategie polityczne na rzecz i z udziałem 
obywateli, poszczególnych sektorów, 
regionów i państw członkowskich, by 
czerpać korzyści z tej transformacji i 
zapewnić jej pomyślny przebieg; wzywa 
Komisję do przeprowadzenia rocznej 
oceny długu ekologicznego Unii, budżetu 
emisji dwutlenku węgla i emisji z importu;

3. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia rocznej oceny długu 
ekologicznego Unii, budżetu emisji 
dwutlenku węgla i emisji z importu;

Or. en

Poprawka 117
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że osiągnięcie 
sprawiedliwego przejścia do neutralności 
klimatycznej jest głównym obowiązkiem 
obywateli i gospodarki UE oraz jej rolą w 

3. uważa, że osiągnięcie 
sprawiedliwego przejścia do neutralności 
klimatycznej jest głównym obowiązkiem 
obywateli i gospodarki UE oraz jej rolą w 
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świecie; apeluje o odpowiednie wsparcie i 
strategie polityczne na rzecz i z udziałem 
obywateli, poszczególnych sektorów, 
regionów i państw członkowskich, by 
czerpać korzyści z tej transformacji i 
zapewnić jej pomyślny przebieg; wzywa 
Komisję do przeprowadzenia rocznej 
oceny długu ekologicznego Unii, budżetu 
emisji dwutlenku węgla i emisji z importu;

świecie;

Or. en

Poprawka 118
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że osiągnięcie 
sprawiedliwego przejścia do neutralności 
klimatycznej jest głównym obowiązkiem 
obywateli i gospodarki UE oraz jej rolą w 
świecie; apeluje o odpowiednie wsparcie i 
strategie polityczne na rzecz i z udziałem 
obywateli, poszczególnych sektorów, 
regionów i państw członkowskich, by 
czerpać korzyści z tej transformacji i 
zapewnić jej pomyślny przebieg; wzywa 
Komisję do przeprowadzenia rocznej 
oceny długu ekologicznego Unii, budżetu 
emisji dwutlenku węgla i emisji z importu;

3. uważa, że głównym obowiązkiem 
Unii wobec jej obywateli i reszty świata 
jest osiągnięcie sprawiedliwego przejścia 
do neutralności klimatycznej; apeluje o 
odpowiednie wsparcie i strategie 
polityczne na rzecz i z udziałem obywateli, 
poszczególnych sektorów, regionów i 
państw członkowskich, by czerpać 
korzyści z tej transformacji i zapewnić jej 
pomyślny przebieg; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia rocznej oceny długu 
ekologicznego Unii, budżetu emisji 
dwutlenku węgla i emisji z importu; 
popiera plany Komisji dotyczące 
zaproponowania prawa o klimacie 
gwarantującego, że wszystkie polityki UE 
będą dostosowane do celów porozumienia 
klimatycznego z Paryża oraz że wszystkie 
sektory będą przyczyniać się do 
osiągnięcia tych celów;

Or. en

Poprawka 119
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Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że osiągnięcie 
sprawiedliwego przejścia do neutralności 
klimatycznej jest głównym obowiązkiem 
obywateli i gospodarki UE oraz jej rolą w 
świecie; apeluje o odpowiednie wsparcie i 
strategie polityczne na rzecz i z udziałem 
obywateli, poszczególnych sektorów, 
regionów i państw członkowskich, by 
czerpać korzyści z tej transformacji i 
zapewnić jej pomyślny przebieg; wzywa 
Komisję do przeprowadzenia rocznej 
oceny długu ekologicznego Unii, budżetu 
emisji dwutlenku węgla i emisji z importu;

3. uważa, że osiągnięcie 
sprawiedliwego przejścia do neutralności 
klimatycznej wymaga stabilnej polityki 
budżetowej i ambitnych reform 
strukturalnych zapewniających 
konkurencyjność gospodarce 
europejskiej;

Or. en

Poprawka 120
Aurore Lalucq

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że osiągnięcie 
sprawiedliwego przejścia do neutralności 
klimatycznej jest głównym obowiązkiem 
obywateli i gospodarki UE oraz jej rolą w 
świecie; apeluje o odpowiednie wsparcie i 
strategie polityczne na rzecz i z udziałem 
obywateli, poszczególnych sektorów, 
regionów i państw członkowskich, by 
czerpać korzyści z tej transformacji i 
zapewnić jej pomyślny przebieg; wzywa 
Komisję do przeprowadzenia rocznej 
oceny długu ekologicznego Unii, budżetu 
emisji dwutlenku węgla i emisji z importu;

3. uważa, że osiągnięcie 
sprawiedliwego przejścia do neutralności 
klimatycznej jest głównym obowiązkiem 
obywateli i gospodarki UE oraz jej rolą w 
świecie; apeluje o odpowiednie wsparcie i 
strategie polityczne na rzecz i z udziałem 
obywateli, poszczególnych sektorów, 
regionów i państw członkowskich, by 
czerpać korzyści z tej transformacji i 
zapewnić jej pomyślny przebieg; wzywa 
Komisję do przeprowadzenia rocznej 
oceny długu ekologicznego Unii, budżetu 
emisji dwutlenku węgla i emisji z importu; 
apeluje o ustanowienie wskaźników 
dotyczących poziomu ubóstwa, 
nierówności, ubóstwa energetycznego, 
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zatrudnienia w sektorze ochrony 
środowiska, utraty różnorodności 
biologicznej i zanieczyszczeń 
chemicznych, w celu uwzględnienia 
poziomów krytycznych dla planety;

Or. en

Poprawka 121
Marek Belka

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że osiągnięcie 
sprawiedliwego przejścia do neutralności 
klimatycznej jest głównym obowiązkiem 
obywateli i gospodarki UE oraz jej rolą w 
świecie; apeluje o odpowiednie wsparcie i 
strategie polityczne na rzecz i z udziałem 
obywateli, poszczególnych sektorów, 
regionów i państw członkowskich, by 
czerpać korzyści z tej transformacji i 
zapewnić jej pomyślny przebieg; wzywa 
Komisję do przeprowadzenia rocznej 
oceny długu ekologicznego Unii, budżetu 
emisji dwutlenku węgla i emisji z importu;

3. uważa, że osiągnięcie 
sprawiedliwego przejścia do neutralności 
klimatycznej – przy jednoczesnym 
podjęciu wszelkich możliwych starań o 
zagwarantowanie konkurencyjności UE 
na całym świecie i ochrony obywateli UE 
przed ewentualnymi negatywnymi 
skutkami społecznymi, które może 
wywołać takie przejście – jest głównym 
obowiązkiem obywateli i gospodarki UE 
oraz jej rolą w świecie; apeluje o 
odpowiednie wsparcie i strategie 
polityczne na rzecz i z udziałem obywateli, 
poszczególnych sektorów, regionów i 
państw członkowskich, by czerpać 
korzyści z tej transformacji i zapewnić jej 
pomyślny przebieg; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia rocznej oceny długu 
ekologicznego Unii, budżetu emisji 
dwutlenku węgla i emisji z importu;

Or. en

Poprawka 122
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że osiągnięcie 
sprawiedliwego przejścia do neutralności 
klimatycznej jest głównym obowiązkiem 
obywateli i gospodarki UE oraz jej rolą w 
świecie; apeluje o odpowiednie wsparcie i 
strategie polityczne na rzecz i z udziałem 
obywateli, poszczególnych sektorów, 
regionów i państw członkowskich, by 
czerpać korzyści z tej transformacji i 
zapewnić jej pomyślny przebieg; wzywa 
Komisję do przeprowadzenia rocznej 
oceny długu ekologicznego Unii, budżetu 
emisji dwutlenku węgla i emisji z importu;

3. podkreśla, że dążenie do 
osiągnięcia globalnych celów 
klimatycznych oraz zagwarantowanie 
konkurencyjności gospodarki UE muszą 
przebiegać równolegle; uważa, że 
osiągnięcie sprawiedliwego przejścia do 
neutralności klimatycznej jest głównym 
obowiązkiem obywateli i gospodarki UE 
oraz jej rolą w świecie; apeluje o 
odpowiednie wsparcie i strategie 
polityczne z udziałem sektora zarówno 
publicznego, jak i prywatnego, 
poszczególnych regionów i państw 
członkowskich, by czerpać korzyści z tej 
transformacji i zapewnić jej pomyślny 
przebieg; wzywa Komisję do ustanowienia 
odrębnych ram na potrzeby wdrażania 
wskaźników ekologicznych oraz 
koordynacji tych wskaźników między 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 123
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że osiągnięcie 
sprawiedliwego przejścia do neutralności 
klimatycznej jest głównym obowiązkiem 
obywateli i gospodarki UE oraz jej rolą w 
świecie; apeluje o odpowiednie wsparcie i 
strategie polityczne na rzecz i z udziałem 
obywateli, poszczególnych sektorów, 
regionów i państw członkowskich, by 
czerpać korzyści z tej transformacji i 
zapewnić jej pomyślny przebieg; wzywa 
Komisję do przeprowadzenia rocznej 
oceny długu ekologicznego Unii, budżetu 
emisji dwutlenku węgla i emisji z importu;

3. wzywa państwa członkowskie i 
obywateli do wzięcia odpowiedzialności za 
przyszłe pokolenia oraz do zapewnienia 
stabilności naszych gospodarek, 
wydajności, innowacji i tworzenia 
dobrobytu; apeluje o odpowiednie 
wsparcie i strategie polityczne na rzecz i z 
udziałem obywateli, poszczególnych 
sektorów, regionów i państw 
członkowskich, by czerpać korzyści z tej 
transformacji i zapewnić jej pomyślny 
przebieg; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia rocznej oceny długu 
ekologicznego Unii, budżetu emisji 
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dwutlenku węgla i emisji z importu; wzywa 
Komisję do ścisłego monitorowania 
kosztów transformacji;

Or. en

Poprawka 124
Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że osiągnięcie 
sprawiedliwego przejścia do neutralności 
klimatycznej jest głównym obowiązkiem 
obywateli i gospodarki UE oraz jej rolą w 
świecie; apeluje o odpowiednie wsparcie i 
strategie polityczne na rzecz i z udziałem 
obywateli, poszczególnych sektorów, 
regionów i państw członkowskich, by 
czerpać korzyści z tej transformacji i 
zapewnić jej pomyślny przebieg; wzywa 
Komisję do przeprowadzenia rocznej 
oceny długu ekologicznego Unii, budżetu 
emisji dwutlenku węgla i emisji z importu;

3. uważa, że osiągnięcie 
sprawiedliwego przejścia do neutralności 
klimatycznej jest jednym z szeregu 
obowiązków obywateli i gospodarki UE 
oraz jej rolą w świecie; zauważa, że z 
wyzwaniem tym można uporać się tylko w 
ramach globalnego wysiłku; apeluje o 
odpowiednie wsparcie i strategie 
polityczne na rzecz i z udziałem obywateli, 
poszczególnych sektorów, regionów i 
państw członkowskich, by czerpać 
korzyści z tej transformacji i zapewnić jej 
pomyślny przebieg; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia rocznej oceny długu 
ekologicznego Unii, budżetu emisji 
dwutlenku węgla i emisji z importu;

Or. en

Poprawka 125
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że osiągnięcie 
sprawiedliwego przejścia do neutralności 
klimatycznej jest głównym obowiązkiem 
obywateli i gospodarki UE oraz jej rolą w 

3. uważa, że osiągnięcie 
sprawiedliwego przejścia do neutralności 
klimatycznej jest głównym obowiązkiem 
obywateli i gospodarki UE oraz jej rolą w 
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świecie; apeluje o odpowiednie wsparcie i 
strategie polityczne na rzecz i z udziałem 
obywateli, poszczególnych sektorów, 
regionów i państw członkowskich, by 
czerpać korzyści z tej transformacji i 
zapewnić jej pomyślny przebieg; wzywa 
Komisję do przeprowadzenia rocznej 
oceny długu ekologicznego Unii, budżetu 
emisji dwutlenku węgla i emisji z importu;

świecie; apeluje o odpowiednie wsparcie i 
strategie polityczne na rzecz i z udziałem 
obywateli, poszczególnych sektorów, 
regionów i państw członkowskich, by 
czerpać korzyści z tej transformacji i 
zapewnić jej pomyślny przebieg; wzywa 
Komisję do przeprowadzenia rocznej 
oceny śladu środowiskowego Unii;

Or. en

Poprawka 126
Pascal Canfin, Luis Garicano

Projekt rezolucji
Ustęp 3 – akapit 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

apeluje do Komisji o rozbudowę 
europejskiego semestru, bez osłabiania 
obecnego procesu zarządzania 
gospodarczego UE, przez uzupełnienie 
obecnego podejścia, opartego na 
dyscyplinie fiskalnej i budżetowej, o 
dyscyplinę klimatyczną i środowiskową; 
wzywa w związku z tym Komisję do 
opracowania nowego wskaźnika 
klimatycznego, odpowiadającego 
wskaźnikom gospodarczym, do celów 
oceny rozbieżności między strukturą 
budżetów państw członkowskich a 
scenariuszem dla każdego z budżetów 
krajowych wynikającym z porozumienia 
paryskiego; podkreśla, że ten wskaźnik 
musi pomóc państwom członkowskim 
określić ich trajektorię temperatur na 
mocy porozumienia paryskiego, dzięki 
czemu rozbudowany europejski semestr 
będzie mógł zapewnić zalecenia dotyczące 
zmniejszenia długu klimatycznego;

Or. en
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Poprawka 127
Raffaele Fitto

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że nie wszystkie 
państwa członkowskie, regiony i miasta 
zaczynają z tego samego punktu 
startowego pod względem opracowywania 
i wdrażania polityki w dziedzinie klimatu i 
środowiska; w związku z tym, mimo że 
przejście do zrównoważonego modelu 
gospodarczego może stymulować wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie, potrzebne są 
środki w dziedzinie polityki łagodzące 
krótkoterminowe negatywne 
konsekwencje dla niektórych sektorów i 
regionów;

Or. en

Poprawka 128
Marek Belka

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla w tym kontekście, że 
ambitny Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji musi łagodzić koszty 
transformacji, głównie społeczne, 
związane z Zielonym Nowym Ładem, 
zwłaszcza w regionach, które zostaną 
dotknięte tą zmianą najsilniej;

Or. en

Poprawka 129
Esther de Lange
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla potrzebę poprawy 
funkcjonowania procesu europejskiego 
semestru oraz zapewnienia stabilnej 
polityki budżetowej, ograniczenia długu 
publicznego i budowy buforów fiskalnych 
w celu zwiększenia odporności strefy euro 
na przyszłe wstrząsy;

Or. en

Poprawka 130
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że wzrost gospodarczy i 
stabilność fiskalna są niezbędne dla 
połączenia walki ze zmianą klimatu z 
wysokim poziomem dobrostanu i 
poparciem społecznym transformacji;

Or. en

Poprawka 131
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje 
niedawną propozycję Komisji w sprawie 
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 
oraz zobowiązanie Komisji, że w walce ze 
zmianą klimatu nikt nie zostanie 
pozostawiony w tyle;
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Or. en

Poprawka 132
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. przypomina, że koszt budżetowy 
związany z emeryturami, opieką 
zdrowotną i opieką długoterminową 
będzie wzrastać w nadchodzących 
dziesięcioleciach w miarę postępującego 
znacznego starzenia się ludności Europy; 
apeluje w związku z tym do państw 
członkowskich o wzięcie na siebie 
odpowiedzialności wobec przyszłych 
pokoleń i o budowę buforów fiskalnych;

Or. en

Poprawka 133
Raffaele Fitto

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. ponownie zwraca uwagę, że ważne 
jest zagwarantowanie ochrony przemysłu 
europejskiego przed konkurencją 
zewnętrzną stosującą niższe standardy w 
zakresie emisji;

Or. en

Poprawka 134
Enikő Győri

Projekt rezolucji
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Śródtytuł 2

Projekt rezolucji Poprawka

Prognoza gospodarcza Prognoza gospodarcza (na podstawie 
zimowej prognozy gospodarczej)

Or. en

Poprawka 135
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że w strefie euro trwa 
przedłużający się okres spowolnionego 
wzrostu (1,1 % w strefie euro i 1,4 % w 
całej UE w 2019 r.) oraz że na lata 2020 i 
2021 prognozuje się w strefie euro wzrost 
o 1,2 %, a w całej UE – o 1,4 %; zauważa 
również, że przewiduje się dalsze 
spowolnienie tempa inflacji, do poziomu 
1,2 % w 2019 i 2020 r., wobec dużej 
niepewności wynikającą z napięć 
geopolitycznych i brexitu; wyraża 
zaniepokojenie wysokim poziomem 
zadłużenia sektora prywatnego;

4. zauważa, że w strefie euro trwa 
przedłużający się okres spowolnionego 
wzrostu (1,1 % w strefie euro i 1,4 % w 
całej UE w 2019 r.) oraz że na lata 2020 i 
2021 prognozuje się w strefie euro wzrost 
o 1,2 %, a w całej UE – o 1,4 %; zauważa 
również, że przewiduje się dalsze 
spowolnienie tempa inflacji bazowej, do 
poziomu 1,2 % w 2019 i 2020 r., co 
wskazuje na trwałe niepowodzenie polityki 
pieniężnej EBC zmierzającej do 
podniesienia cen w strefie euro, wobec 
dużej niepewności wynikającej z napięć 
geopolitycznych i brexitu; wyraża 
zaniepokojenie wysokim poziomem 
zadłużenia sektora prywatnego i 
utrzymującą się nadwyżką zewnętrzną; 
zauważa, że obecny okres powolnego 
wzrostu gospodarczego i stagnacji 
wynagrodzeń pokazuje granice 
ekspansywnej polityki pieniężnej oraz 
potrzebę uzupełnienia tego podejścia o 
ekspansję budżetową, której będą 
towarzyszyć skoordynowane starania o 
podniesienie poziomu inwestycji 
publicznych, zatrudnienia i popytu 
zagregowanego;

Or. en
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Poprawka 136
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że w strefie euro trwa 
przedłużający się okres spowolnionego 
wzrostu (1,1 % w strefie euro i 1,4 % w 
całej UE w 2019 r.) oraz że na lata 2020 i 
2021 prognozuje się w strefie euro wzrost 
o 1,2 %, a w całej UE – o 1,4 %; zauważa 
również, że przewiduje się dalsze 
spowolnienie tempa inflacji, do poziomu 
1,2 % w 2019 i 2020 r., wobec dużej 
niepewności wynikającą z napięć 
geopolitycznych i brexitu; wyraża 
zaniepokojenie wysokim poziomem 
zadłużenia sektora prywatnego;

4. zauważa, że w strefie euro trwa 
przedłużający się okres spowolnionego 
wzrostu (1,1 % w strefie euro i 1,4 % w 
całej UE w 2019 r.) oraz że na lata 2020 i 
2021 prognozuje się w strefie euro wzrost 
o 1,2 %, a w całej UE – o 1,4 %; zauważa 
również, że przewiduje się dalsze 
spowolnienie tempa inflacji, do poziomu 
1,2 % w 2019 i 2020 r., wobec dużej 
niepewności wynikającej z napięć 
geopolitycznych, brexitu i prowadzonej 
obecnie przez EBC akomodacyjnej 
polityki w zakresie stóp procentowych; 
wyraża zaniepokojenie wysokim 
poziomem zadłużenia sektora publicznego, 
jak i prywatnego, spowodowanym i 
pogorszonym przez akomodacyjną 
politykę pieniężną EBC;

Or. en

Poprawka 137
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że w strefie euro trwa 
przedłużający się okres spowolnionego 
wzrostu (1,1 % w strefie euro i 1,4 % w 
całej UE w 2019 r.) oraz że na lata 2020 i 
2021 prognozuje się w strefie euro wzrost 
o 1,2 %, a w całej UE – o 1,4 %; zauważa 
również, że przewiduje się dalsze 

4. zauważa, że w strefie euro trwa 
przedłużający się okres spowolnionego 
wzrostu (1,1 % w strefie euro i 1,4 % w 
całej UE w 2019 r.) oraz że na lata 2020 i 
2021 prognozuje się w strefie euro wzrost 
o 1,2 %, a w całej UE – o 1,4 %; zauważa 
również, że przewiduje się dalsze 
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spowolnienie tempa inflacji, do poziomu 
1,2 % w 2019 i 2020 r., wobec dużej 
niepewności wynikającą z napięć 
geopolitycznych i brexitu; wyraża 
zaniepokojenie wysokim poziomem 
zadłużenia sektora prywatnego;

spowolnienie tempa inflacji, do poziomu 
1,2 % w 2019 i 2020 r., wobec dużej 
niepewności wynikającej z napięć 
geopolitycznych i brexitu; wyraża 
zaniepokojenie wysokim poziomem 
zadłużenia sektora prywatnego; 
odnotowuje z zaniepokojeniem tendencję 
do powolnego, lecz stałego 
długoterminowego spadku udziału 
wynagrodzeń w Europie;

Or. en

Poprawka 138
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że w strefie euro trwa 
przedłużający się okres spowolnionego 
wzrostu (1,1 % w strefie euro i 1,4 % w 
całej UE w 2019 r.) oraz że na lata 2020 i 
2021 prognozuje się w strefie euro wzrost 
o 1,2 %, a w całej UE – o 1,4 %; zauważa 
również, że przewiduje się dalsze 
spowolnienie tempa inflacji, do poziomu 
1,2 % w 2019 i 2020 r., wobec dużej 
niepewności wynikającą z napięć 
geopolitycznych i brexitu; wyraża 
zaniepokojenie wysokim poziomem 
zadłużenia sektora prywatnego;

4. zauważa, że w strefie euro trwa 
przedłużający się okres spowolnionego 
wzrostu (1,1 % w strefie euro i 1,4 % w 
całej UE w 2019 r., przy znacznych 
różnicach między państwami 
członkowskimi od 0,1 % do 5,6 %) oraz że 
na lata 2020 i 2021 prognozuje się w 
strefie euro wzrost o 1,2 %, a w całej UE – 
o 1,4 %; zauważa również, że przewiduje 
się dalsze spowolnienie tempa inflacji, do 
poziomu 1,2 % w 2019 i 2020 r., wobec 
dużej niepewności wynikającej z napięć 
geopolitycznych i brexitu; wyraża 
zaniepokojenie wysokim poziomem 
zadłużenia sektora zarówno publicznego, 
jak i prywatnego;

Or. en

Poprawka 139
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
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Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że w strefie euro trwa 
przedłużający się okres spowolnionego 
wzrostu (1,1 % w strefie euro i 1,4 % w 
całej UE w 2019 r.) oraz że na lata 2020 i 
2021 prognozuje się w strefie euro wzrost 
o 1,2 %, a w całej UE – o 1,4 %; zauważa 
również, że przewiduje się dalsze 
spowolnienie tempa inflacji, do poziomu 
1,2 % w 2019 i 2020 r., wobec dużej 
niepewności wynikającą z napięć 
geopolitycznych i brexitu; wyraża 
zaniepokojenie wysokim poziomem 
zadłużenia sektora prywatnego;

4. zauważa z zaniepokojeniem, że w 
strefie euro trwa przedłużający się okres 
spowolnionego wzrostu (1,1 % w strefie 
euro i 1,4 % w całej UE w 2019 r.) oraz że 
na lata 2020 i 2021 prognozuje się w 
strefie euro wzrost o 1,2 %, a w całej UE – 
o 1,4 %; zauważa również, że przewiduje 
się dalsze spowolnienie tempa inflacji, do 
poziomu 1,2 % w 2019 i 2020 r., wobec 
dużej niepewności wynikającej z napięć 
geopolitycznych i brexitu; wyraża 
zaniepokojenie wysokim poziomem 
zadłużenia sektora prywatnego i 
publicznego;

Or. en

Poprawka 140
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że w strefie euro trwa 
przedłużający się okres spowolnionego 
wzrostu (1,1 % w strefie euro i 1,4 % w 
całej UE w 2019 r.) oraz że na lata 2020 i 
2021 prognozuje się w strefie euro wzrost 
o 1,2 %, a w całej UE – o 1,4 %; zauważa 
również, że przewiduje się dalsze 
spowolnienie tempa inflacji, do poziomu 
1,2 % w 2019 i 2020 r., wobec dużej 
niepewności wynikającą z napięć 
geopolitycznych i brexitu; wyraża 
zaniepokojenie wysokim poziomem 
zadłużenia sektora prywatnego;

4. zauważa, że w strefie euro trwa 
przedłużający się okres spowolnionego 
wzrostu (1,3 % w strefie euro i 1,5 % w 
całej UE w 2019 r.) oraz że na rok 2020 
prognozuje się w strefie euro wzrost o 1,6 
%, a w całej UE – o 1,8 %; zauważa 
również, że przewiduje się spowolnienie 
tempa inflacji ogólnej w strefie euro, do 
poziomu 1,4 % w 2019 r., ze stopniowym 
wzrostem do 1,5 % w 2020 r., i 
odpowiednio 1,6 % i 1,7 % dla UE-27;

Or. en
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Poprawka 141
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wyraża zaniepokojenie 
zagrożeniami dla szerszej gospodarki, 
wynikającymi z niewystarczającego 
obniżenia ryzyka w sektorze finansowym; 
odnotowuje w tym kontekście 
niezamierzone efekty uboczne 
utrzymujących się niskich stóp 
procentowych, podwyższony poziom 
zadłużenia w sektorze prywatnym, dalsze 
istnienie banków, które są zbyt duże i w 
zbyt dużej mierze wzajemnie połączone, 
aby upaść, w związku z czym występują 
przeszkody dla ich restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, a także 
zagrożenie, jakie zmiana klimatu stanowi 
dla stabilności finansowej, dla którego 
utworzono niewystarczające rezerwy; 
wyraża również zaniepokojenie istnieniem 
więzi bank–państwo oraz brakiem 
europejskiego bezpiecznego składnika 
aktywów;

Or. en

Poprawka 142
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wyraża zaniepokojenie 
anemicznym poziomem wydajności oraz 
coraz wyższym poziomem zadłużenia 
sektora prywatnego, jak też równie duże 
zaniepokojenie, że w 2021 r. w niektórych 
państwach członkowskich oczekuje się 
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wzrostu zadłużenia sektora publicznego;

Or. en

Poprawka 143
Pedro Marques, Margarida Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. odnotowuje, że na długoterminowy 
potencjał wzrostu gospodarczego 
negatywnie wpływa sytuacja 
demograficzna, w związku z czym 
potrzebna jest polityka umożliwiająca 
przezwyciężenie tej sytuacji i zwiększenie 
wydajności;

Or. en

Poprawka 144
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
inwestycje po kryzysie wykazują w UE 
tendencję spadkową pomimo historycznie 
niskich stóp procentowych, które obecnie 
wynoszą 3,4 %, oraz faktem, że łączne 
inwestycje w infrastrukturę wynoszą 
obecnie około 75 % poziomu sprzed 
kryzysu; mając na uwadze, że 80 % tych 
niedostatków inwestycyjnych wynika z 
cięć w sektorze publicznym, zwłaszcza w 
krajach charakteryzujących się 
niekorzystnymi warunkami 
makroekonomicznymi, i z bardziej 
rygorystycznych ograniczeń budżetowych 
nałożonych na regiony o niekorzystnych 

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
inwestycje po kryzysie wykazują w UE 
tendencję spadkową pomimo historycznie 
niskich stóp procentowych, które obecnie 
wynoszą 3,4 %, oraz faktem, że łączne 
inwestycje w infrastrukturę wynoszą 
obecnie około 75 % poziomu sprzed 
kryzysu; mając na uwadze, że 80 % tych 
niedostatków inwestycyjnych wynika z 
cięć w sektorze publicznym, zwłaszcza w 
krajach charakteryzujących się 
niekorzystnymi warunkami 
makroekonomicznymi, i z bardziej 
rygorystycznych ograniczeń budżetowych 
nałożonych na regiony o niekorzystnych 
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uwarunkowaniach, które już wcześniej 
odznaczały się niską jakością 
infrastruktury i słabymi wynikami 
społeczno-gospodarczymi, lecz również – 
co zaskakujące – w krajach o dużej 
przestrzeni fiskalnej;

uwarunkowaniach, które już wcześniej 
odznaczały się niską jakością 
infrastruktury i słabymi wynikami 
społeczno-gospodarczymi, lecz również – 
co zaskakujące – w krajach o dużej 
przestrzeni fiskalnej; przypomina, że były 
prezes EBC Mario Draghi zwrócił się do 
państw członkowskich o wykorzystanie 
polityki fiskalnej i zastosowanie bodźca 
fiskalnego w celu uniknięcia pułapki 
deflacyjnej; odnotowuje, że obecny okres 
skrajnie niskich stóp procentowych 
stanowi okazję do rozwoju inwestycji 
publicznych i uporania się w ten sposób z 
zasadniczymi wyzwaniami, takimi jak 
transformacja energetyczna, walka z 
ubóstwem i nierównością, a także 
promowanie konwergencji w państwach 
członkowskich; przypomina, że 
konwergencja między państwami 
członkowskimi nie zostanie osiągnięta bez 
utworzenia poważnego budżetu strefy 
euro, odznaczającego się co najmniej tym 
samym poziomem redystrybucji, co 
fundusze na rzecz spójności; podkreśla, że 
stwarza to zagrożenie dla przyszłej unii 
walutowej i podważa jej stabilność;

Or. en

Poprawka 145
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
inwestycje po kryzysie wykazują w UE 
tendencję spadkową pomimo historycznie 
niskich stóp procentowych, które obecnie 
wynoszą 3,4 %, oraz faktem, że łączne 
inwestycje w infrastrukturę wynoszą 
obecnie około 75 % poziomu sprzed 
kryzysu; mając na uwadze, że 80 % tych 

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
inwestycje po kryzysie wykazują w UE 
tendencję spadkową pomimo historycznie 
niskich stóp procentowych, które obecnie 
wynoszą 3,4 %, oraz faktem, że łączne 
inwestycje w infrastrukturę wynoszą 
obecnie około 75 % poziomu sprzed 
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niedostatków inwestycyjnych wynika z 
cięć w sektorze publicznym, zwłaszcza w 
krajach charakteryzujących się 
niekorzystnymi warunkami 
makroekonomicznymi, i z bardziej 
rygorystycznych ograniczeń budżetowych 
nałożonych na regiony o niekorzystnych 
uwarunkowaniach, które już wcześniej 
odznaczały się niską jakością 
infrastruktury i słabymi wynikami 
społeczno-gospodarczymi, lecz również – 
co zaskakujące – w krajach o dużej 
przestrzeni fiskalnej;

kryzysu;

Or. en

Poprawka 146
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
inwestycje po kryzysie wykazują w UE 
tendencję spadkową pomimo historycznie 
niskich stóp procentowych, które obecnie 
wynoszą 3,4 %, oraz faktem, że łączne 
inwestycje w infrastrukturę wynoszą 
obecnie około 75 % poziomu sprzed 
kryzysu; mając na uwadze, że 80 % tych 
niedostatków inwestycyjnych wynika z 
cięć w sektorze publicznym, zwłaszcza w 
krajach charakteryzujących się 
niekorzystnymi warunkami 
makroekonomicznymi, i z bardziej 
rygorystycznych ograniczeń budżetowych 
nałożonych na regiony o niekorzystnych 
uwarunkowaniach, które już wcześniej 
odznaczały się niską jakością 
infrastruktury i słabymi wynikami 
społeczno-gospodarczymi, lecz również – 
co zaskakujące – w krajach o dużej 
przestrzeni fiskalnej;

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
inwestycje po kryzysie wykazują w UE 
tendencję spadkową pomimo historycznie 
niskich stóp procentowych ustanowionych 
przez EBC, które obecnie wynoszą 3,4 %, 
oraz faktem, że łączne inwestycje w 
infrastrukturę wynoszą obecnie około 75 % 
poziomu sprzed kryzysu; apeluje do EBC 
o jak najszybszą normalizację stóp 
procentowych;

Or. en
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Poprawka 147
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
inwestycje po kryzysie wykazują w UE 
tendencję spadkową pomimo historycznie 
niskich stóp procentowych, które obecnie 
wynoszą 3,4 %, oraz faktem, że łączne 
inwestycje w infrastrukturę wynoszą 
obecnie około 75 % poziomu sprzed 
kryzysu; mając na uwadze, że 80 % tych 
niedostatków inwestycyjnych wynika z 
cięć w sektorze publicznym, zwłaszcza w 
krajach charakteryzujących się 
niekorzystnymi warunkami 
makroekonomicznymi, i z bardziej 
rygorystycznych ograniczeń budżetowych 
nałożonych na regiony o niekorzystnych 
uwarunkowaniach, które już wcześniej 
odznaczały się niską jakością 
infrastruktury i słabymi wynikami 
społeczno-gospodarczymi, lecz również – 
co zaskakujące – w krajach o dużej 
przestrzeni fiskalnej;

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
inwestycje po kryzysie wykazują w UE 
tendencję spadkową pomimo historycznie 
niskich stóp procentowych, które obecnie 
wynoszą 3,4 %, oraz faktem, że łączne 
inwestycje w infrastrukturę wynoszą 
obecnie około 75 % poziomu sprzed 
kryzysu; podkreśla, że ukierunkowane 
inwestycje w aktywa materialne i 
niematerialne podnoszące poziom 
wydajności, umiejętności i innowacji 
zwiększą nasz długoterminowy potencjał 
wzrostu;

Or. en

Poprawka 148
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
inwestycje po kryzysie wykazują w UE 
tendencję spadkową pomimo historycznie 
niskich stóp procentowych, które obecnie 
wynoszą 3,4 %, oraz faktem, że łączne 

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
inwestycje po kryzysie wykazują w UE 
tendencję spadkową pomimo historycznie 
niskich stóp procentowych, które obecnie 
wynoszą 3,4 %, oraz faktem, że łączne 
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inwestycje w infrastrukturę wynoszą 
obecnie około 75 % poziomu sprzed 
kryzysu; mając na uwadze, że 80 % tych 
niedostatków inwestycyjnych wynika z 
cięć w sektorze publicznym, zwłaszcza w 
krajach charakteryzujących się 
niekorzystnymi warunkami 
makroekonomicznymi, i z bardziej 
rygorystycznych ograniczeń budżetowych 
nałożonych na regiony o niekorzystnych 
uwarunkowaniach, które już wcześniej 
odznaczały się niską jakością 
infrastruktury i słabymi wynikami 
społeczno-gospodarczymi, lecz również – 
co zaskakujące – w krajach o dużej 
przestrzeni fiskalnej;

inwestycje w infrastrukturę wynoszą 
obecnie około 75 % poziomu sprzed 
kryzysu; jednocześnie zauważa, że relacja 
inwestycji do PKB będzie nadal rosła w 
okresie prognozowania, pobudzana 
stałymi wzrostami inwestycji w sektorze 
prywatnym;

Or. en

Poprawka 149
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
inwestycje po kryzysie wykazują w UE 
tendencję spadkową pomimo historycznie 
niskich stóp procentowych, które obecnie 
wynoszą 3,4 %, oraz faktem, że łączne 
inwestycje w infrastrukturę wynoszą 
obecnie około 75 % poziomu sprzed 
kryzysu; mając na uwadze, że 80 % tych 
niedostatków inwestycyjnych wynika z 
cięć w sektorze publicznym, zwłaszcza w 
krajach charakteryzujących się 
niekorzystnymi warunkami 
makroekonomicznymi, i z bardziej 
rygorystycznych ograniczeń budżetowych 
nałożonych na regiony o niekorzystnych 
uwarunkowaniach, które już wcześniej 
odznaczały się niską jakością 
infrastruktury i słabymi wynikami 
społeczno-gospodarczymi, lecz również – 
co zaskakujące – w krajach o dużej 

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
inwestycje po kryzysie wykazują w UE 
tendencję spadkową pomimo historycznie 
niskich stóp procentowych, które obecnie 
wynoszą 3,4 %, oraz faktem, że łączne 
inwestycje w infrastrukturę wynoszą 
obecnie około 75 % poziomu sprzed 
kryzysu; podkreśla, że niektóre z decyzji 
budżetowych podejmowanych przez rządy 
państw członkowskich w ciągu ostatnich 
10 lat poskutkowały ograniczeniem 
inwestycji i cięciami w usługach w 
największym stopniu wykorzystywanych 
przez najmniej zamożne grupy 
społeczeństwa;
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przestrzeni fiskalnej;

Or. en

Poprawka 150
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
inwestycje po kryzysie wykazują w UE 
tendencję spadkową pomimo historycznie 
niskich stóp procentowych, które obecnie 
wynoszą 3,4 %, oraz faktem, że łączne 
inwestycje w infrastrukturę wynoszą 
obecnie około 75 % poziomu sprzed 
kryzysu; mając na uwadze, że 80 % tych 
niedostatków inwestycyjnych wynika z 
cięć w sektorze publicznym, zwłaszcza w 
krajach charakteryzujących się 
niekorzystnymi warunkami 
makroekonomicznymi, i z bardziej 
rygorystycznych ograniczeń budżetowych 
nałożonych na regiony o niekorzystnych 
uwarunkowaniach, które już wcześniej 
odznaczały się niską jakością 
infrastruktury i słabymi wynikami 
społeczno-gospodarczymi, lecz również – 
co zaskakujące – w krajach o dużej 
przestrzeni fiskalnej;

5. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
inwestycje po kryzysie wykazują w UE 
tendencję spadkową pomimo historycznie 
niskich stóp procentowych, które obecnie 
wynoszą 3,4 %, oraz faktem, że łączne 
inwestycje w infrastrukturę wynoszą 
obecnie około 75 % poziomu sprzed 
kryzysu; odnotowuje, że polityka 
pieniężna oparta na niskich stopach 
procentowych nie przyczyniła się do 
zwiększenia inwestycji do poziomu sprzed 
kryzysu; mając na uwadze, że 80 % tych 
niedostatków inwestycyjnych wynika z 
cięć w sektorze publicznym, zwłaszcza w 
krajach charakteryzujących się 
niekorzystnymi warunkami 
makroekonomicznymi, i z bardziej 
rygorystycznych ograniczeń budżetowych 
nałożonych na regiony o niekorzystnych 
uwarunkowaniach, które już wcześniej 
odznaczały się niską jakością 
infrastruktury i słabymi wynikami 
społeczno-gospodarczymi, lecz również – 
co zaskakujące – w krajach o dużej 
przestrzeni fiskalnej;

Or. en

Poprawka 151
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. uważa, że przejście do nowego 
modelu wzrostu gospodarczego wymaga 
znacznych inwestycji publicznych i 
prywatnych; podkreśla znaczenie 
odpowiednio finansowanego budżetu UE 
dla sprostania wspólnie przyjętym 
wyzwaniom i oczekiwaniom obywateli; 
przypomina o potrzebie stworzenia 
właściwych warunków dla inwestycji 
prywatnych w celu przyspieszenia 
transformacji oraz o znaczeniu 
dokończenia budowy unii rynków 
kapitałowych w celu wspierania inwestycji 
długoterminowych, w tym na rzecz 
przekształceń, a także promowania 
inwestycji podwyższonego ryzyka na rzecz 
młodych i innowacyjnych przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 152
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że rzetelne inwestycje 
wymagają otoczenia regulacyjnego, które 
umożliwia zwrot z inwestycji; uważa, że 
przewidywalne zasady, równe warunki 
działania i zmniejszone koszty 
przestrzegania przepisów są kluczowymi 
czynnikami dla przyciągnięcia inwestycji;

Or. en

Poprawka 153
Alfred Sant
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Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. ponawia w związku z tym apel o 
silniejszą politykę UE mającą na celu 
zapewnienie bardziej konkretnego bodźca 
do stworzenia właściwych warunków dla 
osiągnięcia wyższego poziomu inwestycji 
publicznych i prywatnych w Unii;

Or. en

Poprawka 154
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Luisa Porritt, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że każde państwo 
członkowskie musi podnosić wydajność 
dzięki wydajnym inwestycjom, które są w 
stanie stymulować bardzo potrzebny 
potencjał wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 155
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. podkreśla, że wewnątrzeuropejskie 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
mogą prowadzić do wzrostu wydajności 
zarówno inwestującego przedsiębiorstwa, 
jak i lokalnych przedsiębiorstw w 
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regionach będących odbiorcami tych 
inwestycji, a także przyczyniają się do 
konwergencji gospodarczej w Europie; 
uważa, że jasne i dające się 
wyegzekwować zasady, równe warunki 
działania i zmniejszone koszty związane z 
przestrzeganiem przepisów są kluczowymi 
czynnikami przyciągania inwestycji, 
głównego elementu jednolitego rynku UE, 
który zapewnia wzrost gospodarczy, 
tworzy miejsca pracy i gwarantuje 
dobrobyt obywatelom;

Or. en

Poprawka 156
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Luisa Porritt, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. podkreśla pilną potrzebę 
utworzenia w pełni rozwiniętej unii 
rynków kapitałowych, ponieważ lepiej 
zintegrowane rynki finansowe mogą 
zapewnić kolejne mechanizmy podziału 
ryzyka i ograniczania ryzyka w ramach 
sektora prywatnego, ułatwić inwestycje 
transgraniczne oraz dostęp do 
finansowania dla MŚP i gospodarki 
realnej, a także promować zrównoważone 
inwestycje;

Or. en

Poprawka 157
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 5 d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5d. uważa, że reformy eliminujące 
nieproporcjonalne obciążenia 
administracyjne w przypadku inwestycji 
ułatwiłyby działalność gospodarczą, a 
jednocześnie stworzyłyby sprzyjające 
warunki dla długoterminowego wzrostu;

Or. en

Poprawka 158
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Luisa Porritt, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5e. podkreśla, że wzrost wydajności 
wymaga inwestycji w umiejętności, 
innowacje, automatyzację, cyfryzację, 
badania i rozwój, zrównoważoną 
mobilność i infrastrukturę, oraz zwraca 
uwagę na potrzebę inwestowania w 
kapitał zarówno fizyczny, jak i ludzki, a 
tym samym wzywa państwa członkowskie 
do zapewnienia równego dostępu do 
kształcenia przez całe życie, podnoszenia 
umiejętności i przekwalifikowania w celu 
najlepszego przygotowania naszych 
obywateli do stawienia czoła wzywaniom 
ery cyfrowej;

Or. en

Poprawka 159
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka
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6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że ramy 
budżetowe nie ochroniły jakości wydatków 
publicznych, i z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję stosowania „złotej reguły” 
mającej chronić inwestycje publiczne; 
wzywa zatem do przeprowadzenia reformy 
paktu stabilności i wzrostu oraz do 
wprowadzenia złotej reguły, by w celach 
polityki UE wdrażać stabilną politykę 
budżetową na równi z inwestycjami; 
mając na uwadze, że powinno to 
obejmować inwestycje przewidziane na 
wdrożenie zielonego ładu, rewolucji 
cyfrowej, celów zrównoważonego rozwoju 
i europejskiego filaru praw socjalnych, w 
tym wydatki na ograniczenie ubóstwa i 
nierówności, związane z ochroną 
socjalną, usługami zdrowotnymi i opieką 
długoterminową oraz edukacją i 
szkoleniami;

skreśla się

Or. en

Poprawka 160
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że ramy 
budżetowe nie ochroniły jakości wydatków 
publicznych, i z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję stosowania „złotej reguły” 
mającej chronić inwestycje publiczne; 
wzywa zatem do przeprowadzenia reformy 
paktu stabilności i wzrostu oraz do 
wprowadzenia złotej reguły, by w celach 
polityki UE wdrażać stabilną politykę 
budżetową na równi z inwestycjami; 
mając na uwadze, że powinno to 
obejmować inwestycje przewidziane na 
wdrożenie zielonego ładu, rewolucji 
cyfrowej, celów zrównoważonego rozwoju 

6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej apelującej 
o prostszy pakt stabilności i wzrostu oparty 
na obserwowalnych wskaźnikach;
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i europejskiego filaru praw socjalnych, w 
tym wydatki na ograniczenie ubóstwa i 
nierówności, związane z ochroną 
socjalną, usługami zdrowotnymi i opieką 
długoterminową oraz edukacją i 
szkoleniami;

Or. en

Poprawka 161
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że ramy 
budżetowe nie ochroniły jakości 
wydatków publicznych, i z zadowoleniem 
przyjmuje propozycję stosowania „złotej 
reguły” mającej chronić inwestycje 
publiczne; wzywa zatem do 
przeprowadzenia reformy paktu stabilności 
i wzrostu oraz do wprowadzenia złotej 
reguły, by w celach polityki UE wdrażać 
stabilną politykę budżetową na równi z 
inwestycjami; mając na uwadze, że 
powinno to obejmować inwestycje 
przewidziane na wdrożenie zielonego 
ładu, rewolucji cyfrowej, celów 
zrównoważonego rozwoju i europejskiego 
filaru praw socjalnych, w tym wydatki na 
ograniczenie ubóstwa i nierówności, 
związane z ochroną socjalną, usługami 
zdrowotnymi i opieką długoterminową 
oraz edukacją i szkoleniami;

6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że obecne 
ramy budżetowe UE wiążą się z licznymi 
źródłami zbędnej złożoności, i z 
zadowoleniem przyjmuje propozycję 
uproszczenia paktu stabilności i wzrostu 
oraz zwiększenia jego skuteczności;

Or. en

Poprawka 162
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
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Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że ramy 
budżetowe nie ochroniły jakości wydatków 
publicznych, i z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję stosowania „złotej reguły” 
mającej chronić inwestycje publiczne; 
wzywa zatem do przeprowadzenia reformy 
paktu stabilności i wzrostu oraz do 
wprowadzenia złotej reguły, by w celach 
polityki UE wdrażać stabilną politykę 
budżetową na równi z inwestycjami; 
mając na uwadze, że powinno to 
obejmować inwestycje przewidziane na 
wdrożenie zielonego ładu, rewolucji 
cyfrowej, celów zrównoważonego rozwoju 
i europejskiego filaru praw socjalnych, w 
tym wydatki na ograniczenie ubóstwa i 
nierówności, związane z ochroną 
socjalną, usługami zdrowotnymi i opieką 
długoterminową oraz edukacją i 
szkoleniami;

6. nie zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że ramy 
budżetowe nie ochroniły jakości wydatków 
publicznych, z uwagi na utrzymujący się 
wysoki deficyt publiczny w niektórych 
państwach członkowskich, oraz odrzuca 
propozycję stosowania „złotej reguły” 
mającej chronić inwestycje publiczne, 
dopóki deficyty pozostają wysokie, a 
polityka pieniężna EBC zachowuje 
akomodacyjny charakter;

Or. en

Poprawka 163
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że ramy 
budżetowe nie ochroniły jakości wydatków 
publicznych, i z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję stosowania „złotej reguły” 
mającej chronić inwestycje publiczne; 
wzywa zatem do przeprowadzenia reformy 
paktu stabilności i wzrostu oraz do 
wprowadzenia złotej reguły, by w celach 
polityki UE wdrażać stabilną politykę 
budżetową na równi z inwestycjami; 

6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że ramy 
budżetowe nie ochroniły jakości wydatków 
publicznych; podkreśla, że inwestycje 
publiczne są ograniczone, gdyż opierają 
się na skąpych zasobach finansowanych 
głównie przez podatników; wzywa 
Komisję do priorytetowego traktowania 
inwestycji publicznych odpowiednio do 
ich efektywności w celu wspierania 
wzrostu gospodarczego;
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mając na uwadze, że powinno to 
obejmować inwestycje przewidziane na 
wdrożenie zielonego ładu, rewolucji 
cyfrowej, celów zrównoważonego rozwoju 
i europejskiego filaru praw socjalnych, w 
tym wydatki na ograniczenie ubóstwa i 
nierówności, związane z ochroną 
socjalną, usługami zdrowotnymi i opieką 
długoterminową oraz edukacją i 
szkoleniami;

Or. en

Poprawka 164
Margarida Marques, Marek Belka

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że ramy 
budżetowe nie ochroniły jakości wydatków 
publicznych, i z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję stosowania „złotej reguły” 
mającej chronić inwestycje publiczne; 
wzywa zatem do przeprowadzenia reformy 
paktu stabilności i wzrostu oraz do 
wprowadzenia złotej reguły, by w celach 
polityki UE wdrażać stabilną politykę 
budżetową na równi z inwestycjami; 
mając na uwadze, że powinno to 
obejmować inwestycje przewidziane na 
wdrożenie zielonego ładu, rewolucji 
cyfrowej, celów zrównoważonego rozwoju 
i europejskiego filaru praw socjalnych, w 
tym wydatki na ograniczenie ubóstwa i 
nierówności, związane z ochroną 
socjalną, usługami zdrowotnymi i opieką 
długoterminową oraz edukacją i 
szkoleniami;

6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że ramy 
budżetowe nie ochroniły jakości wydatków 
publicznych, i z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję uproszczenia paktu stabilności 
i wzrostu oraz zwiększenia jego 
skuteczności; apeluje w związku z tym o 
rewizję paktu stabilności i wzrostu, w tym 
przez ustanowienie ram wspomagających, 
chroniących wydatki publiczne 
wzmacniające wzrost gospodarczy, przy 
jednoczesnym zapewnieniu stabilnej 
polityki budżetowej;

Or. en
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Poprawka 165
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że ramy 
budżetowe nie ochroniły jakości wydatków 
publicznych, i z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję stosowania „złotej reguły” 
mającej chronić inwestycje publiczne; 
wzywa zatem do przeprowadzenia reformy 
paktu stabilności i wzrostu oraz do 
wprowadzenia złotej reguły, by w celach 
polityki UE wdrażać stabilną politykę 
budżetową na równi z inwestycjami; 
mając na uwadze, że powinno to 
obejmować inwestycje przewidziane na 
wdrożenie zielonego ładu, rewolucji 
cyfrowej, celów zrównoważonego rozwoju 
i europejskiego filaru praw socjalnych, w 
tym wydatki na ograniczenie ubóstwa i 
nierówności, związane z ochroną 
socjalną, usługami zdrowotnymi i opieką 
długoterminową oraz edukacją i 
szkoleniami;

6. odnotowuje wniosek Europejskiej 
Rady Budżetowej, że ramy budżetowe nie 
ochroniły jakości wydatków publicznych, a 
także jej propozycję stosowania „złotej 
reguły” mającej chronić inwestycje 
publiczne; wzywa zatem do 
przeprowadzenia reformy paktu stabilności 
i wzrostu w celu zagwarantowania 
warunków pozwalających na zarówno 
stabilną politykę budżetową, jak i 
inwestycje zgodne z priorytetowymi celami 
polityki UE, umożliwiające Unii uporanie 
się z wyzwaniami XXI w.;

Or. en

Poprawka 166
Billy Kelleher, Gilles Boyer

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że ramy 
budżetowe nie ochroniły jakości wydatków 
publicznych, i z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję stosowania „złotej reguły” 
mającej chronić inwestycje publiczne; 
wzywa zatem do przeprowadzenia reformy 

6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że ramy 
budżetowe nie ochroniły jakości wydatków 
publicznych, i z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję stosowania „złotej reguły” 
mającej chronić inwestycje publiczne, pod 
warunkiem że zostanie ona sformułowana 
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paktu stabilności i wzrostu oraz do 
wprowadzenia złotej reguły, by w celach 
polityki UE wdrażać stabilną politykę 
budżetową na równi z inwestycjami; mając 
na uwadze, że powinno to obejmować 
inwestycje przewidziane na wdrożenie 
zielonego ładu, rewolucji cyfrowej, celów 
zrównoważonego rozwoju i europejskiego 
filaru praw socjalnych, w tym wydatki na 
ograniczenie ubóstwa i nierówności, 
związane z ochroną socjalną, usługami 
zdrowotnymi i opieką długoterminową 
oraz edukacją i szkoleniami;

z zachowaniem jasnych parametrów 
uniemożliwiających jej obchodzenie; 
wzywa zatem do przeprowadzenia reformy 
paktu stabilności i wzrostu oraz do 
wprowadzenia złotej reguły, by w celach 
polityki UE wdrażać stabilną politykę 
budżetową na równi z inwestycjami; mając 
na uwadze, że powinno to obejmować 
inwestycje przewidziane na wdrożenie 
zielonego ładu, rewolucji cyfrowej, celów 
zrównoważonego rozwoju i europejskiego 
filaru praw socjalnych, w tym wydatki na 
ograniczenie ubóstwa i nierówności, 
związane z ochroną socjalną, usługami 
zdrowotnymi i opieką długoterminową 
oraz edukacją i szkoleniami;

Or. en

Poprawka 167
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że ramy 
budżetowe nie ochroniły jakości wydatków 
publicznych, i z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję stosowania „złotej reguły” 
mającej chronić inwestycje publiczne; 
wzywa zatem do przeprowadzenia reformy 
paktu stabilności i wzrostu oraz do 
wprowadzenia złotej reguły, by w celach 
polityki UE wdrażać stabilną politykę 
budżetową na równi z inwestycjami; mając 
na uwadze, że powinno to obejmować 
inwestycje przewidziane na wdrożenie 
zielonego ładu, rewolucji cyfrowej, celów 
zrównoważonego rozwoju i europejskiego 
filaru praw socjalnych, w tym wydatki na 
ograniczenie ubóstwa i nierówności, 
związane z ochroną socjalną, usługami 
zdrowotnymi i opieką długoterminową 

6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że ramy 
budżetowe nie ochroniły jakości wydatków 
publicznych, i odnotowuje propozycję 
stosowania „złotej reguły” mającej chronić 
niektóre inwestycje publiczne; wzywa 
zatem do przeprowadzenia reformy paktu 
stabilności i wzrostu oraz do 
wprowadzenia ograniczonej złotej reguły, 
by w celach polityki UE wdrażać stabilną 
politykę budżetową na równi z niektórymi 
wzmacniającymi wzrost gospodarczy 
inwestycjami; mając na uwadze, że 
powinno to obejmować inwestycje 
przewidziane na wdrożenie zielonego ładu, 
rewolucji cyfrowej, celów 
zrównoważonego rozwoju i europejskiego 
filaru praw socjalnych, w tym wydatki na 
ograniczenie ubóstwa i nierówności, 
związane z ochroną socjalną, usługami 
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oraz edukacją i szkoleniami; zdrowotnymi i opieką długoterminową 
oraz edukacją i szkoleniami;

Or. en

Poprawka 168
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że ramy 
budżetowe nie ochroniły jakości 
wydatków publicznych, i z zadowoleniem 
przyjmuje propozycję stosowania „złotej 
reguły” mającej chronić inwestycje 
publiczne; wzywa zatem do 
przeprowadzenia reformy paktu stabilności 
i wzrostu oraz do wprowadzenia złotej 
reguły, by w celach polityki UE wdrażać 
stabilną politykę budżetową na równi z 
inwestycjami; mając na uwadze, że 
powinno to obejmować inwestycje 
przewidziane na wdrożenie zielonego ładu, 
rewolucji cyfrowej, celów 
zrównoważonego rozwoju i europejskiego 
filaru praw socjalnych, w tym wydatki na 
ograniczenie ubóstwa i nierówności, 
związane z ochroną socjalną, usługami 
zdrowotnymi i opieką długoterminową 
oraz edukacją i szkoleniami;

6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że ramy 
budżetowe należy poddać przeglądowi ze 
względu na zbędną złożoność, 
procykliczność, nadmierne opieranie się 
na nieobserwowalnych zmiennych oraz 
fakt, że ramy te nie stymulują w 
wystarczającym stopniu zrównoważonych 
inwestycji publicznych i jakości wydatków 
publicznych; wzywa zatem do 
przeprowadzenia reformy paktu stabilności 
i wzrostu, która wprowadzi specjalne 
traktowanie zrównoważonych inwestycji 
publicznych i zapewni przestrzeń fiskalną 
dla inwestycji przewidzianych na 
wdrożenie zielonego ładu, rewolucji 
cyfrowej, celów zrównoważonego rozwoju 
i europejskiego filaru praw socjalnych; 
apeluje o naliczanie amortyzacji w 
rachunkowości wydatków w ramach 
inwestycji publicznych zgodnie z 
zaleceniami dla poszczególnych krajów, 
służących osiągnięciu odpowiednich 
celów zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 169
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
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Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że ramy 
budżetowe nie ochroniły jakości wydatków 
publicznych, i z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję stosowania „złotej reguły” 
mającej chronić inwestycje publiczne; 
wzywa zatem do przeprowadzenia reformy 
paktu stabilności i wzrostu oraz do 
wprowadzenia złotej reguły, by w celach 
polityki UE wdrażać stabilną politykę 
budżetową na równi z inwestycjami; mając 
na uwadze, że powinno to obejmować 
inwestycje przewidziane na wdrożenie 
zielonego ładu, rewolucji cyfrowej, celów 
zrównoważonego rozwoju i europejskiego 
filaru praw socjalnych, w tym wydatki na 
ograniczenie ubóstwa i nierówności, 
związane z ochroną socjalną, usługami 
zdrowotnymi i opieką długoterminową 
oraz edukacją i szkoleniami;

6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że ramy 
budżetowe nie ochroniły jakości wydatków 
publicznych, i z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję stosowania „złotej reguły” 
mającej chronić inwestycje publiczne; 
wzywa zatem do przeprowadzenia reformy 
paktu stabilności i wzrostu oraz do 
wprowadzenia ram wspomagających dla 
zrównoważonych inwestycji publicznych, 
by wdrażać stabilną politykę budżetową na 
równi z inwestycjami promującymi cele 
polityki UE; powinno to obejmować 
inwestycje przewidziane na wdrożenie 
zielonego ładu, rewolucji cyfrowej, celów 
zrównoważonego rozwoju i europejskiego 
filaru praw socjalnych, w tym wydatki na 
ograniczenie ubóstwa i nierówności, 
związane z ochroną socjalną, usługami 
zdrowotnymi i opieką długoterminową 
oraz edukacją i szkoleniami;

Or. en

Poprawka 170
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że ramy 
budżetowe nie ochroniły jakości wydatków 
publicznych, i z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję stosowania „złotej reguły” 
mającej chronić inwestycje publiczne; 
wzywa zatem do przeprowadzenia reformy 
paktu stabilności i wzrostu oraz do 
wprowadzenia złotej reguły, by w celach 
polityki UE wdrażać stabilną politykę 
budżetową na równi z inwestycjami; mając 

6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że ramy 
budżetowe nie ochroniły jakości wydatków 
publicznych, i z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję stosowania „złotej reguły” 
mającej chronić inwestycje publiczne; 
wzywa zatem do przeprowadzenia reformy 
paktu stabilności i wzrostu oraz do 
wprowadzenia złotej reguły, by w celach 
polityki UE wdrażać stabilną politykę 
budżetową na równi z inwestycjami; mając 
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na uwadze, że powinno to obejmować 
inwestycje przewidziane na wdrożenie 
zielonego ładu, rewolucji cyfrowej, celów 
zrównoważonego rozwoju i europejskiego 
filaru praw socjalnych, w tym wydatki na 
ograniczenie ubóstwa i nierówności, 
związane z ochroną socjalną, usługami 
zdrowotnymi i opieką długoterminową 
oraz edukacją i szkoleniami;

na uwadze, że jego zdaniem mogłoby to 
obejmować inwestycje przewidziane na 
wdrożenie zielonego ładu, rewolucji 
cyfrowej, celów zrównoważonego rozwoju 
i europejskiego filaru praw socjalnych, w 
tym wydatki na ograniczenie ubóstwa i 
nierówności, związane z ochroną socjalną, 
usługami zdrowotnymi i opieką 
długoterminową oraz edukacją i 
szkoleniami;

Or. en

Poprawka 171
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że ramy 
budżetowe nie ochroniły jakości wydatków 
publicznych, i z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję stosowania „złotej reguły” 
mającej chronić inwestycje publiczne; 
wzywa zatem do przeprowadzenia reformy 
paktu stabilności i wzrostu oraz do 
wprowadzenia złotej reguły, by w celach 
polityki UE wdrażać stabilną politykę 
budżetową na równi z inwestycjami; mając 
na uwadze, że powinno to obejmować 
inwestycje przewidziane na wdrożenie 
zielonego ładu, rewolucji cyfrowej, celów 
zrównoważonego rozwoju i europejskiego 
filaru praw socjalnych, w tym wydatki na 
ograniczenie ubóstwa i nierówności, 
związane z ochroną socjalną, usługami 
zdrowotnymi i opieką długoterminową 
oraz edukacją i szkoleniami;

6. zgadza się z wnioskiem 
Europejskiej Rady Budżetowej, że ramy 
budżetowe nie ochroniły jakości wydatków 
publicznych, i z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję stosowania „złotej reguły” 
mającej chronić inwestycje publiczne; 
wzywa zatem do przeprowadzenia reformy 
paktu stabilności i wzrostu oraz do 
wprowadzenia złotej reguły, by w celach 
polityki UE wdrażać stabilną politykę 
budżetową na równi z inwestycjami; mając 
na uwadze, że powinno to obejmować 
inwestycje przewidziane na wdrożenie 
zielonego ładu, rewolucji cyfrowej, celów 
zrównoważonego rozwoju i europejskiego 
filaru praw socjalnych, w tym wydatki na 
ograniczenie ubóstwa i nierówności, 
związane z ochroną socjalną, usługami 
zdrowotnymi i opieką długoterminową, 
opieką nad dziećmi oraz edukacją i 
szkoleniami;

Or. en
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Poprawka 172
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zauważa, że bez zrównoważonej 
polityki budżetowej i wiarygodnej sytuacji 
finansowej państw członkowskich każdy 
przyszły model finansowania zielonego 
ładu jest zagrożony, w związku z czym 
domaga się, aby publiczne „zielone 
inwestycje” były traktowane w ramach 
paktu stabilności i wzrostu tak, jak 
wszelkie inne wydatki publiczne;

Or. en

Poprawka 173
Aurore Lalucq, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. apeluje do Eurogrupy i do Rady do 
Spraw Gospodarczych i Finansowych o 
ocenę orientacji, jaką powinny mieć 
krajowe polityki budżetowe i gospodarcze 
w świetle kryzysu klimatycznego oraz 
zagrożeń i kosztów, które będą wynikiem 
niewystarczającego lub spóźnionego 
działania;

Or. en

Poprawka 174
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
na 2020 r. Europejska Rada Budżetowa 
zaleca neutralny kurs polityki fiskalnej w 
strefie euro, przy właściwym 
zróżnicowaniu między krajami;

Or. en

Poprawka 175
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę na problem zbyt 
niskiego poziomu inwestycji publicznych; 
wzywa Komisję, by oszacowała koszty 
niepodejmowania działań w tej dziedzinie, 
w szczególności przez ocenę różnicy 
między potrzebami inwestycyjnymi a 
faktycznie zrealizowanymi inwestycjami;

skreśla się

Or. en

Poprawka 176
Eugen Jurzyca, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę na problem zbyt 
niskiego poziomu inwestycji publicznych; 
wzywa Komisję, by oszacowała koszty 
niepodejmowania działań w tej dziedzinie, 
w szczególności przez ocenę różnicy 
między potrzebami inwestycyjnymi a 
faktycznie zrealizowanymi inwestycjami;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 177
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę na problem zbyt 
niskiego poziomu inwestycji publicznych; 
wzywa Komisję, by oszacowała koszty 
niepodejmowania działań w tej dziedzinie, 
w szczególności przez ocenę różnicy 
między potrzebami inwestycyjnymi a 
faktycznie zrealizowanymi inwestycjami;

skreśla się

Or. en

Poprawka 178
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę na problem zbyt 
niskiego poziomu inwestycji publicznych; 
wzywa Komisję, by oszacowała koszty 
niepodejmowania działań w tej dziedzinie, 
w szczególności przez ocenę różnicy 
między potrzebami inwestycyjnymi a 
faktycznie zrealizowanymi inwestycjami;

7. odnotowuje, że w 2020 r. relacja 
inwestycji publicznych do PKB utrzyma 
się poniżej średniego poziomu sprzed 
kryzysu w prawie połowie państw 
członkowskich UE, a zarazem zwraca 
uwagę, że pod względem jakości wydatków 
publicznych relacja łącznych inwestycji 
publicznych do PKB w strefie euro ma, 
według prognoz, wzrosnąć z 2,7 % w 2018 
r. do 2,9 % w latach 2020–2021; wzywa 
Komisję, by oszacowała sytuację w tej 
dziedzinie, w szczególności przez ocenę 
różnicy między potrzebami 
inwestycyjnymi a faktycznie 
zrealizowanymi inwestycjami;

Or. en
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Poprawka 179
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę na problem zbyt 
niskiego poziomu inwestycji publicznych; 
wzywa Komisję, by oszacowała koszty 
niepodejmowania działań w tej dziedzinie, 
w szczególności przez ocenę różnicy 
między potrzebami inwestycyjnymi a 
faktycznie zrealizowanymi inwestycjami;

7. podkreśla, że znaczna część 
inwestycji potrzebnych do osiągnięcia 
celów Europejskiego Zielonego Ładu 
będzie musiała pochodzić z publicznych 
budżetów krajowych i budżetów 
samorządów terytorialnych; zwraca uwagę 
na problem zbyt niskiego poziomu 
inwestycji publicznych; wzywa Komisję, 
by oszacowała koszty niepodejmowania 
działań w tej dziedzinie, w szczególności 
przez ocenę różnicy między potrzebami 
inwestycyjnymi a faktycznie 
zrealizowanymi inwestycjami;

Or. en

Poprawka 180
Aurore Lalucq

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę na problem zbyt 
niskiego poziomu inwestycji publicznych; 
wzywa Komisję, by oszacowała koszty 
niepodejmowania działań w tej dziedzinie, 
w szczególności przez ocenę różnicy 
między potrzebami inwestycyjnymi a 
faktycznie zrealizowanymi inwestycjami;

7. zwraca uwagę na problem zbyt 
niskiego poziomu inwestycji publicznych; 
wzywa Komisję, by oszacowała koszty 
niepodejmowania działań w tej dziedzinie, 
w szczególności przez ocenę różnicy 
między potrzebami inwestycyjnymi a 
faktycznie zrealizowanymi inwestycjami; 
polityki publiczne państw członkowskich 
muszą również odzwierciedlać założenia 
celów zrównoważonego rozwoju i 
Europejskiego filaru praw socjalnych;

Or. en
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Poprawka 181
Raffaele Fitto

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę na problem zbyt 
niskiego poziomu inwestycji publicznych; 
wzywa Komisję, by oszacowała koszty 
niepodejmowania działań w tej dziedzinie, 
w szczególności przez ocenę różnicy 
między potrzebami inwestycyjnymi a 
faktycznie zrealizowanymi inwestycjami;

7. zwraca uwagę na problem zbyt 
niskiego poziomu inwestycji publicznych; 
wzywa Komisję, by oszacowała koszty 
niepodejmowania działań w tej dziedzinie, 
w szczególności przez ocenę różnicy 
między potrzebami inwestycyjnymi a 
faktycznie zrealizowanymi inwestycjami 
oraz z uwzględnieniem wartości 
nominalnej takich inwestycji raczej niż 
ich ilości;

Or. en

Poprawka 182
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę na problem zbyt 
niskiego poziomu inwestycji publicznych; 
wzywa Komisję, by oszacowała koszty 
niepodejmowania działań w tej dziedzinie, 
w szczególności przez ocenę różnicy 
między potrzebami inwestycyjnymi a 
faktycznie zrealizowanymi inwestycjami;

7. zwraca uwagę na problem zbyt 
niskiego poziomu inwestycji publicznych i 
prywatnych, w szczególności w innowacje; 
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
niektórych państwach członkowskich 
inwestycje przekroczyły już poziom sprzed 
kryzysu, lecz ubolewa, że w innych 
państwach inwestycje są nadal opóźnione 
lub nie rosną w wymaganym tempie;

Or. en

Poprawka 183
Jessica Polfjärd
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę na problem zbyt 
niskiego poziomu inwestycji publicznych; 
wzywa Komisję, by oszacowała koszty 
niepodejmowania działań w tej dziedzinie, 
w szczególności przez ocenę różnicy 
między potrzebami inwestycyjnymi a 
faktycznie zrealizowanymi inwestycjami;

7. zwraca uwagę na problem zbyt 
niskiego poziomu inwestycji publicznych i 
prywatnych; wzywa Komisję, by 
oszacowała koszty niepodejmowania 
działań w tej dziedzinie, w szczególności 
przez ocenę różnicy między potrzebami 
inwestycyjnymi a faktycznie 
zrealizowanymi inwestycjami;

Or. en

Poprawka 184
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę na problem zbyt 
niskiego poziomu inwestycji publicznych; 
wzywa Komisję, by oszacowała koszty 
niepodejmowania działań w tej dziedzinie, 
w szczególności przez ocenę różnicy 
między potrzebami inwestycyjnymi a 
faktycznie zrealizowanymi inwestycjami;

7. zwraca uwagę na problem zbyt 
niskiego poziomu inwestycji prywatnych; 
wzywa Komisję, by utworzyła ramy 
regulacyjne wspierające inwestycje 
prywatne;

Or. en

Poprawka 185
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla również, że spójność 
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wymaga przeglądu zasad pomocy państwa 
(w szczególności ogólnego rozporządzenia 
w sprawie wyłączeń grupowych, 
wytycznych w sprawie pomocy państwa na 
ochronę środowiska i cele związane z 
energią, a także wytycznych w sprawie 
pomocy państwa w kontekście EU ETS), 
aby zapewnić ich pełną zgodność z celami 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
i ochrony środowiska, w szczególności 
dotyczącymi wycofania do 2020 r. 
bezpośrednich i pośrednich dopłat do 
paliw kopalnych, w tym ukrytej pomocy 
na paliwa kopalne, takiej jak pomoc na 
zamknięcie kopalni węgla i rekompensata 
z tytułu aktywów osieroconych czy 
rozbudowa lotnisk;

Or. en

Poprawka 186
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że wzrost wydajności 
wymaga systematycznej i przyszłościowej 
strategii badań i innowacji, z naciskiem 
na zwiększenie zarówno kapitału 
rzeczowego, jak i kapitału ludzkiego; 
odnotowuje w związku z tym, że w 
większości państw członkowskich 
zwiększyła się różnica w wydajności 
między najlepiej i najgorzej radzącymi 
sobie przedsiębiorstwami; apeluje o 
publiczne i prywatne inwestycje w 
innowacyjne technologie sprzyjające 
tworzeniu nowych towarów, usług i 
modeli biznesowych;

Or. en
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Poprawka 187
Eugen Jurzyca, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla korzyści budżetowe 
płynące z pomiarów efektywności 
inwestycji oraz porównań jakości 
inwestycji; zaleca Komisji systematyczne 
monitorowanie osiąganej wartości w 
stosunku do nakładów w finansowanych 
przez UE projektach oraz publikację 
kryteriów oceny w celu maksymalizacji 
korzyści zapewnianych przez kontrolę 
publiczną;

Or. en

Poprawka 188
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla potrzebę sprzyjającego 
wzrostowi gospodarczemu klimatu 
inwestycyjnego oraz reform 
strukturalnych ułatwiających prywatne 
inwestycje i uczestnictwo w rynku pracy;

Or. en

Poprawka 189
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7b. ostrzega, że pobudzania inwestycji 
nie należy postrzegać jako alternatywy dla 
reform strukturalnych zwiększających 
wydajność;

Or. en

Poprawka 190
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do opracowania 
europejskiej strategii ekologicznego 
przemysłu;

skreśla się

Or. en

Poprawka 191
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do opracowania 
europejskiej strategii ekologicznego 
przemysłu;

skreśla się

Or. en

Poprawka 192
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do opracowania 
europejskiej strategii ekologicznego 
przemysłu;

skreśla się

Or. en

Poprawka 193
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do opracowania 
europejskiej strategii ekologicznego 
przemysłu;

skreśla się

Or. en

Poprawka 194
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do opracowania 
europejskiej strategii ekologicznego 
przemysłu;

8. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź, że w marcu 2020 r. Komisja 
przedstawi nową europejską strategię dla 
przemysłu, a także strategię dla MŚP; 
podkreśla, że strategia dla przemysłu 
powinna koncentrować się na zachęcaniu 
do tworzenia łańcuchów wartości dla 
ekonomicznie opłacalnych i 
zrównoważonych produktów, procesów i 
modeli biznesowych mających na celu 
osiągnięcie neutralności klimatycznej, 
efektywnego gospodarowania zasobami, 
obiegu zamkniętego i nietoksycznego 
środowiska, przy jednoczesnym 
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utrzymaniu i rozwijaniu międzynarodowej 
konkurencyjności oraz unikaniu 
delokalizacji przemysłu europejskiego;

Or. en

Poprawka 195
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do opracowania 
europejskiej strategii ekologicznego 
przemysłu;

8. wzywa do opracowania 
europejskiej strategii ekologicznego 
przemysłu, która będzie w pełni zgodna z 
celami porozumienia klimatycznego z 
Paryża, długoterminowymi i pośrednimi 
celami klimatycznymi Unii określonymi 
przez Komisję[1] oraz celami 
zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza 
celem nr 9 (Przemysł, innowacje i 
infrastruktura)1a;

_________________
1a COM (2018)0773, Czysta planeta dla 
wszystkich. Europejska długoterminowa 
wizja strategiczna dobrze prosperującej, 
nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej 
dla klimatu gospodarki, 28 listopada 2018 
r.

Or. en

Poprawka 196
Pedro Marques, Aurore Lalucq

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do opracowania 8. wzywa do opracowania 
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europejskiej strategii ekologicznego 
przemysłu;

europejskiej strategii ekologicznego 
przemysłu oraz podniesienia poziomu 
ambicji pakietu na rzecz mobilności pod 
względem wsparcia inwestycji w 
ekologiczną mobilność; apeluje o program 
wsparcia inwestycji w energooszczędne 
budownictwo i zmniejszenia ubóstwa 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 197
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do opracowania 
europejskiej strategii ekologicznego 
przemysłu;

8. wzywa do opracowania 
europejskiej strategii ekologicznego 
przemysłu; apeluje o rewizję zasad 
pomocy państwa w sposób umożliwiający 
państwom bezpośrednie inwestycje oraz 
promowanie niektórych sektorów zgodnie 
z celami polityki przemysłowej oraz 
rozwoju społecznego i środowiskowego;

Or. en

Poprawka 198
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do opracowania 
europejskiej strategii ekologicznego 
przemysłu;

8. wzywa do opracowania 
europejskiej strategii ekologicznego 
przemysłu; apeluje do państw 
członkowskich o wspieranie inwestycji 
prywatnych i publicznych w gospodarkę 
realną za pomocą bodźców fiskalnych lub 
innych odpowiednich środków;
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Or. en

Poprawka 199
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do opracowania 
europejskiej strategii ekologicznego 
przemysłu;

8. wzywa do opracowania 
europejskiej strategii ekologicznego 
przemysłu uwzględniającej specyfikę 
społeczną, gospodarczą i geograficzną 
poszczególnych regionów UE;

Or. en

Poprawka 200
Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do opracowania 
europejskiej strategii ekologicznego 
przemysłu;

8. wzywa do opracowania 
europejskiej strategii ekologicznego 
przemysłu opartej na innowacjach i 
zachętach raczej niż na sankcjach i 
podatkach;

Or. en

Poprawka 201
Raffaele Fitto

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do opracowania 
europejskiej strategii ekologicznego 

8. wzywa do opracowania 
europejskiej strategii ekologicznego 
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przemysłu; przemysłu oraz uwzględnienia społeczno-
gospodarczego zróżnicowania wszystkich 
państw członkowskich i regionów;

Or. en

Poprawka 202
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla wagę pobudzania 
inwestycji publicznych w państwach 
członkowskich UE, w szczególności w 
państwach o mniejszej przestrzeni 
fiskalnej, aby zaradzić negatywnemu 
wpływowi polityki oszczędnościowej na 
popyt zagregowany i zatrudnienie; w tym 
celu wzywa do wyłączenia publicznych 
inwestycji produkcyjnych z obliczeń 
deficytu i zadłużenia; uważa, że należy 
dalej ulepszać ramy regulacyjne na rzecz 
inwestycji prywatnych;

Or. en

Poprawka 203
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że konkurencyjność 
przemysłu i polityka klimatyczna 
wzajemnie się uzupełniają oraz że 
innowacyjna i neutralna dla klimatu 
reindustrializacja stworzy lokalne miejsca 
pracy i zapewni konkurencyjność 
europejskiej gospodarki;
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Or. en

Poprawka 204
Raffaele Fitto

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. uważa, że w ocenie deficytów 
krajowych do celów paktu stabilności i 
wzrostu nie należy uwzględniać zielonych 
inwestycji, co umożliwi organom 
publicznym wydatki na usługi i 
infrastrukturę;

Or. en

Poprawka 205
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zauważa z niepokojem, że od czasu 
kryzysu udział UE w globalnych 
przepływach bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych znacznie się obniżył;

Or. en

Poprawka 206
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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8b. podkreśla, że zasada optymalnego 
wykorzystania środków finansowych 
powinna stanowić kamień węgielny 
wszystkich inwestycji finansowanych 
przez UE; zauważa, że finansowaniu UE 
powinny towarzyszyć wymierne cele i 
produkty, w tym mechanizm mierzalnej i 
porównywalnej oceny, który umożliwi 
porównanie efektywności poszczególnych 
programów UE i stworzenie ich rankingu; 
podkreśla znaczenie rozliczalności i 
przejrzystości podmiotów otrzymujących 
finansowanie UE;

Or. en

Poprawka 207
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Śródtytuł 4

Projekt rezolucji Poprawka

Stabilność makroekonomiczna Zapewnienie stabilności 
makroekonomicznej i zdrowych finansów 
publicznych

Or. en

Poprawka 208
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podziela obawy wyrażone w innych 
konkluzjach Europejskiej Rady 
Budżetowej dotyczące procyklicznych 
elementów w unijnych przepisach 
budżetowych, które zmusiły państwa 

skreśla się
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członkowskie do dostosowania gospodarek 
będących w złej lub trudnej sytuacji 
ekonomicznej, nie poprawiły jednak przy 
tym jakości finansów publicznych i nie 
wsparły inwestycji; z zadowoleniem 
przyjmuje zalecenie Europejskiej Rady 
Budżetowej dotyczące wprowadzenia 
siedmioletniego cyklu odzwierciedlającego 
WRF, tak aby lepiej koordynować 
rachunki publiczne państw 
członkowskich, a zwłaszcza inwestycje;

Or. en

Poprawka 209
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podziela obawy wyrażone w innych 
konkluzjach Europejskiej Rady 
Budżetowej dotyczące procyklicznych 
elementów w unijnych przepisach 
budżetowych, które zmusiły państwa 
członkowskie do dostosowania gospodarek 
będących w złej lub trudnej sytuacji 
ekonomicznej, nie poprawiły jednak przy 
tym jakości finansów publicznych i nie 
wsparły inwestycji; z zadowoleniem 
przyjmuje zalecenie Europejskiej Rady 
Budżetowej dotyczące wprowadzenia 
siedmioletniego cyklu odzwierciedlającego 
WRF, tak aby lepiej koordynować 
rachunki publiczne państw 
członkowskich, a zwłaszcza inwestycje;

9. zauważa, że gospodarka 
europejska odnotowuje obecnie wzrost 
gospodarczy siódmy rok z rzędu; podziela 
obawy wyrażone w innych konkluzjach 
Europejskiej Rady Budżetowej, że chociaż 
wzrost ten zaowocował powstaniem 
większej liczby miejsc pracy niż 
oczekiwano, a dochody podatkowe okazały 
się wyższe od planowanych, dużą część 
tych dochodów podatkowych osiągnięto w 
krajach dysponujących już dużą 
przestrzenią fiskalną, zaś większość 
krajów, którym potrzebne było obniżenie 
wysokiego poziomu zadłużenia wydała 
swoje wyższe dochody, zamiast budować 
bufory fiskalne; w związku z tym 
Europejska Rada Budżetowa zauważa, że 
ogólna polityka budżetowa w strefie euro 
była nadmiernie ekspansywna;

Or. en

Poprawka 210
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José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podziela obawy wyrażone w innych 
konkluzjach Europejskiej Rady 
Budżetowej dotyczące procyklicznych 
elementów w unijnych przepisach 
budżetowych, które zmusiły państwa 
członkowskie do dostosowania gospodarek 
będących w złej lub trudnej sytuacji 
ekonomicznej, nie poprawiły jednak przy 
tym jakości finansów publicznych i nie 
wsparły inwestycji; z zadowoleniem 
przyjmuje zalecenie Europejskiej Rady 
Budżetowej dotyczące wprowadzenia 
siedmioletniego cyklu odzwierciedlającego 
WRF, tak aby lepiej koordynować 
rachunki publiczne państw członkowskich, 
a zwłaszcza inwestycje;

9. podziela obawy wyrażone w innych 
konkluzjach Europejskiej Rady 
Budżetowej dotyczące procyklicznych 
elementów w unijnych przepisach 
budżetowych, które zmusiły państwa 
członkowskie do dostosowania gospodarek 
będących w złej lub trudnej sytuacji 
ekonomicznej, wywierając odwrotny do 
zamierzonego wpływ na jakość finansów 
publicznych i inwestycji; z zadowoleniem 
przyjmuje zalecenie Europejskiej Rady 
Budżetowej dotyczące wprowadzenia 
siedmioletniego cyklu odzwierciedlającego 
WRF, tak aby lepiej koordynować 
rachunki publiczne państw członkowskich, 
a zwłaszcza inwestycje; odnotowuje, że 
obecny przegląd reguł fiskalnych UE 
stanowi okazję do eliminacji tendencji 
procyklicznej;

Or. en

Poprawka 211
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podziela obawy wyrażone w innych 
konkluzjach Europejskiej Rady 
Budżetowej dotyczące procyklicznych 
elementów w unijnych przepisach 
budżetowych, które zmusiły państwa 
członkowskie do dostosowania gospodarek 
będących w złej lub trudnej sytuacji 
ekonomicznej, nie poprawiły jednak przy 
tym jakości finansów publicznych i nie 
wsparły inwestycji; z zadowoleniem 

9. zwraca uwagę na konkluzje 
Europejskiej Rady Budżetowej dotyczące 
procyklicznych elementów w unijnych 
przepisach budżetowych, które nie 
umożliwiają łatwego określenia, co 
wynika z ram budżetowych lub z 
kontekstu gospodarczego i politycznego, 
przy czym reforma sześciopaku i 
późniejsze zmiany interpretacji przepisów 
w istocie ani nie zmniejszyły 
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przyjmuje zalecenie Europejskiej Rady 
Budżetowej dotyczące wprowadzenia 
siedmioletniego cyklu odzwierciedlającego 
WRF, tak aby lepiej koordynować 
rachunki publiczne państw 
członkowskich, a zwłaszcza inwestycje;

procykliczności, ani nie sprzyjały 
wystarczająco antycykliczności; wyraża 
obawę, że procykliczna restrykcyjna 
polityka podczas kryzysu była szczególnie 
wyrazista w krajach o wysokim poziomie 
zadłużenia, które nie wykorzystały dobrej 
koniunktury poprzedzającej kryzys do 
stworzenia buforów fiskalnych;

Or. en

Poprawka 212
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podziela obawy wyrażone w innych 
konkluzjach Europejskiej Rady 
Budżetowej dotyczące procyklicznych 
elementów w unijnych przepisach 
budżetowych, które zmusiły państwa 
członkowskie do dostosowania gospodarek 
będących w złej lub trudnej sytuacji 
ekonomicznej, nie poprawiły jednak przy 
tym jakości finansów publicznych i nie 
wsparły inwestycji; z zadowoleniem 
przyjmuje zalecenie Europejskiej Rady 
Budżetowej dotyczące wprowadzenia 
siedmioletniego cyklu odzwierciedlającego 
WRF, tak aby lepiej koordynować 
rachunki publiczne państw 
członkowskich, a zwłaszcza inwestycje;

9. odnotowuje konkluzje Europejskiej 
Rady Budżetowej dotyczące 
procyklicznych elementów w unijnych 
przepisach budżetowych, które zmusiły 
państwa członkowskie do dostosowania 
gospodarek będących w złej lub trudnej 
sytuacji ekonomicznej, nie poprawiły 
jednak przy tym jakości finansów 
publicznych i nie wsparły inwestycji; 
sugeruje, że wskazane byłoby 
ograniczenie WRF do cyklu 
pięcioletniego, gdyż w ten sposób 
zostałyby one dostosowane do 
europejskiego cyklu wyborczego i 
pomogły państwom członkowskim lepiej 
koordynować i planować inwestycje 
odpowiednio do priorytetów politycznych;

Or. en

Poprawka 213
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, 
Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. podziela obawy wyrażone w 
innych konkluzjach Europejskiej Rady 
Budżetowej dotyczące procyklicznych 
elementów w unijnych przepisach 
budżetowych, które zmusiły państwa 
członkowskie do dostosowania gospodarek 
będących w złej lub trudnej sytuacji 
ekonomicznej, nie poprawiły jednak przy 
tym jakości finansów publicznych i nie 
wsparły inwestycji; z zadowoleniem 
przyjmuje zalecenie Europejskiej Rady 
Budżetowej dotyczące wprowadzenia 
siedmioletniego cyklu odzwierciedlającego 
WRF, tak aby lepiej koordynować 
rachunki publiczne państw członkowskich, 
a zwłaszcza inwestycje;

9. odnotowuje obawy wyrażone w 
konkluzjach Europejskiej Rady 
Budżetowej dotyczące procyklicznych 
elementów w unijnych przepisach 
budżetowych; odnotowuje zalecenie 
Europejskiej Rady Budżetowej dotyczące 
wprowadzenia siedmioletniego cyklu 
odzwierciedlającego wieloletnie ramy 
finansowe, tak aby lepiej koordynować 
rachunki publiczne państw członkowskich, 
zwłaszcza w odniesieniu do inwestycji, 
pomagając im w osiągnięciu bardzo 
potrzebnej konwergencji;

Or. en

Poprawka 214
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że wdrożenie zielonego 
ładu nie może zaburzyć długoterminowej 
stabilności finansów publicznych oraz 
musi być w pełni zgodne z paktem 
stabilności i wzrostu i krótkoterminową 
stabilizacją makroekonomiczną;

Or. en

Poprawka 215
Marek Belka, Margarida Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. stwierdza, że polityce klimatycznej 
musi towarzyszyć wspieranie inwestycji 
publicznych i prywatnych w UE oraz 
wzmacnianie konkurencyjności 
przemysłowej gospodarki UE, a także 
tworzenie kolejnych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 216
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że poziomy zadłużenia 
wszystkich państw członkowskich są 
wyższe od poziomów sprzed kryzysu i 
przewiduje się, że w 2021 r. przekroczą 
one 60 %; zauważa ponadto, że w sześciu 
państwach członkowskich wskaźnik ten 
będzie wyższy niż 90 %; podkreśla, że 
reguły fiskalne nie przyczyniły się do 
obniżenia zadłużenia wysoko zadłużonych 
krajów, a raczej go zwiększyły;

10. zauważa, że poziomy zadłużenia 
wszystkich państw członkowskich są 
wyższe od poziomów sprzed kryzysu i 
przewiduje się, że w 2021 r. przekroczą 
one 60 %; zauważa ponadto, że w sześciu 
państwach członkowskich wskaźnik ten 
będzie wyższy niż 90 %;podkreśla, że 
reguły fiskalne nie przyczyniły się do 
obniżenia zadłużenia wysoko zadłużonych 
krajów, a raczej go zwiększyły; 
przypomina, że potrzebny jest proces 
restrukturyzacji długu publicznego w 
silnie zadłużonych gospodarkach (takich 
jak Grecja, Portugalia czy Włochy) w celu 
zmniejszenia ryzyka nadmiernego 
obciążenia tych krajów wydatkami z tytułu 
odsetek, a zarazem promowania 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i 
stabilności finansów publicznych; 
przypomina, że potrzebna jest dyskusja na 
temat uwspólnienia długu w UE jako 
sposobu promowania stabilności 
finansowej;

Or. en
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Poprawka 217
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że poziomy zadłużenia 
wszystkich państw członkowskich są 
wyższe od poziomów sprzed kryzysu i 
przewiduje się, że w 2021 r. przekroczą 
one 60 %; zauważa ponadto, że w sześciu 
państwach członkowskich wskaźnik ten 
będzie wyższy niż 90 %; podkreśla, że 
reguły fiskalne nie przyczyniły się do 
obniżenia zadłużenia wysoko zadłużonych 
krajów, a raczej go zwiększyły;

10. zauważa, że poziomy zadłużenia 
wszystkich państw członkowskich są 
wyższe od poziomów sprzed kryzysu i 
przewiduje się, że w 2021 r. przekroczą 
one 60 %; zauważa ponadto, że w sześciu 
państwach członkowskich wskaźnik ten 
będzie wyższy niż 90 %;

Or. en

Poprawka 218
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że poziomy zadłużenia 
wszystkich państw członkowskich są 
wyższe od poziomów sprzed kryzysu i 
przewiduje się, że w 2021 r. przekroczą 
one 60 %; zauważa ponadto, że w sześciu 
państwach członkowskich wskaźnik ten 
będzie wyższy niż 90 %; podkreśla, że 
reguły fiskalne nie przyczyniły się do 
obniżenia zadłużenia wysoko zadłużonych 
krajów, a raczej go zwiększyły;

10. zauważa, że poziomy zadłużenia 
wszystkich państw członkowskich są 
wyższe od poziomów sprzed kryzysu i 
przewiduje się, że w 2021 r. przekroczą 
one 60 %; zauważa ponadto, że w sześciu 
państwach członkowskich wskaźnik ten 
będzie wyższy niż 90 %;

Or. en

Poprawka 219
Enikő Győri
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że poziomy zadłużenia 
wszystkich państw członkowskich są 
wyższe od poziomów sprzed kryzysu i 
przewiduje się, że w 2021 r. przekroczą 
one 60 %; zauważa ponadto, że w sześciu 
państwach członkowskich wskaźnik ten 
będzie wyższy niż 90 %; podkreśla, że 
reguły fiskalne nie przyczyniły się do 
obniżenia zadłużenia wysoko zadłużonych 
krajów, a raczej go zwiększyły;

10. wyraża zaniepokojenie, że poziomy 
zadłużenia 11 państw członkowskich są 
wyższe od poziomów sprzed kryzysu i 
przewiduje się, że w 2021 r. przekroczą 
one 60 %; zauważa ponadto, że w trzech 
państwach członkowskich wskaźnik ten 
będzie wyższy niż 100 %; podkreśla, że 
niewystarczające egzekwowanie unijnych 
reguł fiskalnych przez państwa 
członkowskie nie przyczyniło się do 
obniżenia zadłużenia wysoko zadłużonych 
krajów i nie zdołało zapobiec jego 
wzrostowi;

Or. en

Poprawka 220
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że poziomy zadłużenia 
wszystkich państw członkowskich są 
wyższe od poziomów sprzed kryzysu i 
przewiduje się, że w 2021 r. przekroczą 
one 60 %; zauważa ponadto, że w sześciu 
państwach członkowskich wskaźnik ten 
będzie wyższy niż 90 %; podkreśla, że 
reguły fiskalne nie przyczyniły się do 
obniżenia zadłużenia wysoko zadłużonych 
krajów, a raczej go zwiększyły;

10. zauważa z zaniepokojeniem, że 
poziomy zadłużenia wszystkich państw 
członkowskich są wyższe od poziomów 
sprzed kryzysu i przewiduje się, że w 2021 
r. przekroczą one 60 %; zauważa ponadto, 
że w sześciu państwach członkowskich 
wskaźnik ten będzie wyższy niż 90 %; 
zwraca uwagę, że konieczne jest ściślejsze 
egzekwowanie reguł fiskalnych;

Or. en

Poprawka 221
Esther de Lange
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że poziomy zadłużenia 
wszystkich państw członkowskich są 
wyższe od poziomów sprzed kryzysu i 
przewiduje się, że w 2021 r. przekroczą 
one 60 %; zauważa ponadto, że w sześciu 
państwach członkowskich wskaźnik ten 
będzie wyższy niż 90 %; podkreśla, że 
reguły fiskalne nie przyczyniły się do 
obniżenia zadłużenia wysoko zadłużonych 
krajów, a raczej go zwiększyły;

10. zauważa, że poziomy zadłużenia 
wszystkich państw członkowskich są 
wyższe od poziomów sprzed kryzysu i 
przewiduje się, że w 2021 r. przekroczą 
one 60 %; zauważa ponadto, że w sześciu 
państwach członkowskich wskaźnik ten 
będzie wyższy niż 90 %; podkreśla, że 
sprzyjające warunki makro-ekonomiczne i 
środowisko niskich stóp procentowych nie 
zostały wykorzystane przez wysoko 
zadłużone kraje do obniżenia zadłużenia;

Or. en

Poprawka 222
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że poziomy zadłużenia 
wszystkich państw członkowskich są 
wyższe od poziomów sprzed kryzysu i 
przewiduje się, że w 2021 r. przekroczą 
one 60 %; zauważa ponadto, że w sześciu 
państwach członkowskich wskaźnik ten 
będzie wyższy niż 90 %; podkreśla, że 
reguły fiskalne nie przyczyniły się do 
obniżenia zadłużenia wysoko zadłużonych 
krajów, a raczej go zwiększyły;

10. ubolewa, że poziomy zadłużenia 
wszystkich państw członkowskich są 
wyższe od poziomów sprzed kryzysu i 
przewiduje się, że w 2021 r. przekroczą 
one 60 % PKB; zauważa ponadto, że w 
sześciu państwach członkowskich 
wskaźnik ten będzie wyższy niż 90 % 
PKB; podkreśla, że taki poziom zadłużenia 
może być trudny do utrzymania w 
przypadku gdy stopy procentowe wrócą do 
normalnego poziomu;

Or. en

Poprawka 223
Markus Ferber
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że poziomy zadłużenia 
wszystkich państw członkowskich są 
wyższe od poziomów sprzed kryzysu i 
przewiduje się, że w 2021 r. przekroczą 
one 60 %; zauważa ponadto, że w sześciu 
państwach członkowskich wskaźnik ten 
będzie wyższy niż 90 %; podkreśla, że 
reguły fiskalne nie przyczyniły się do 
obniżenia zadłużenia wysoko zadłużonych 
krajów, a raczej go zwiększyły;

10. zauważa, że poziomy zadłużenia 
wszystkich państw członkowskich są 
wyższe od poziomów sprzed kryzysu i 
przewiduje się, że w 2021 r. przekroczą 
one 60 %; zauważa ponadto, że w sześciu 
państwach członkowskich wskaźnik ten 
będzie wyższy niż 90 %; podkreśla, że 
niewystarczające egzekwowanie reguł 
fiskalnych uniemożliwiło obniżenie 
zadłużenia wysoko zadłużonych krajów, a 
raczej go zwiększyło;

Or. en

Poprawka 224
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że poziomy zadłużenia 
wszystkich państw członkowskich są 
wyższe od poziomów sprzed kryzysu i 
przewiduje się, że w 2021 r. przekroczą 
one 60 %; zauważa ponadto, że w sześciu 
państwach członkowskich wskaźnik ten 
będzie wyższy niż 90 %; podkreśla, że 
reguły fiskalne nie przyczyniły się do 
obniżenia zadłużenia wysoko zadłużonych 
krajów, a raczej go zwiększyły;

10. ubolewa, że poziomy zadłużenia 
wszystkich państw członkowskich są 
wyższe od poziomów sprzed kryzysu i 
przewiduje się, że w 2021 r. przekroczą 
one średnio 60 %; zauważa ponadto, że w 
sześciu państwach członkowskich 
wskaźnik ten będzie wyższy niż 90 %; 
ubolewa, że te państwa członkowskie nie 
wykorzystały sprzyjającej polityki EBC w 
zakresie stóp procentowych do obniżenia 
swojego zadłużenia;

Or. en

Poprawka 225
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca
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Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. przypomina o potrzebie obniżenia 
poziomów długu publicznego w celu 
wsparcia gospodarek europejskich w 
zwiększaniu odporności na wstrząsy, 
zwłaszcza w krajach wysoko zadłużonych; 
ostrzega przed wyższymi kosztami 
finansowania w przyszłości, po 
ograniczeniu akomodacyjnej polityki 
monetarnej, w szczególności w strefie 
euro;

Or. en

Poprawka 226
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. przypomina, że sprzyjające 
wzrostowi gospodarczemu reformy 
strukturalne nie wymagają przestrzeni 
fiskalnej, lecz raczej działań politycznych, 
ustawodawczych i administracyjnych 
mających na celu wzmocnienie sił 
rynkowych i inicjatyw sektora 
prywatnego;

Or. en

Poprawka 227
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. popiera zaproponowaną w 2015 r. 
przez Komisję elastyczność we wdrażaniu 
paktu stabilności i wzrostu; uważa, że 
należy wprowadzić znacznie większą 
elastyczność w celu stymulowania 
inwestycji i przechodzenia na rozwiązania 
ekologiczne w UE; wzywa zatem do 
przeprowadzenia reformy paktu stabilności 
i wzrostu oraz do wprowadzenia 
mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy 
euro;

11. zwraca uwagę na analizę 
Europejskiej Rady Budżetowej, z której 
wynika, że dzięki zrewidowanym, 
uproszczonym regułom fiskalnym 
inwestycje publiczne w UE mogą być 
lepiej chronione; zgodnie ze 
stwierdzeniem Europejskiej Rady 
Budżetowej podkreśla, że zamiast 
wprowadzać zaproponowaną w 2015 r. 
przez Komisję elastyczność we wdrażaniu 
paktu stabilności i wzrostu, lepsze wyniki 
można osiągnąć przez zastosowanie 
ogólnej klauzuli korekcyjnej, która 
mogłaby być uruchamiana i stosowana 
powściągliwie i na podstawie niezależnej 
analizy gospodarczej; uważa, że mogłoby 
to być przydatne narzędzie stymulowania 
inwestycji i pomagania UE w uporaniu 
się ze stojącymi przed nią wyzwaniami, w 
tym z przejściem na rozwiązania 
ekologiczne; wzywa zatem do 
przeprowadzenia reformy paktu stabilności 
i wzrostu oraz do wprowadzenia 
mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy 
euro;

Or. en

Poprawka 228
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. popiera zaproponowaną w 2015 r. 
przez Komisję elastyczność we wdrażaniu 
paktu stabilności i wzrostu; uważa, że 
należy wprowadzić znacznie większą 
elastyczność w celu stymulowania 
inwestycji i przechodzenia na rozwiązania 
ekologiczne w UE; wzywa zatem do 
przeprowadzenia reformy paktu stabilności 
i wzrostu oraz do wprowadzenia 

11. popiera zaproponowaną w 2015 r. 
przez Komisję elastyczność we wdrażaniu 
paktu stabilności i wzrostu; uważa, że 
należy wprowadzić znacznie większą 
elastyczność w celu stymulowania 
inwestycji i przechodzenia na rozwiązania 
ekologiczne w UE; wzywa zatem do 
przeprowadzenia reformy paktu stabilności 
i wzrostu oraz do wprowadzenia 
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mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy 
euro;

mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy 
euro, a także do zagwarantowania, aby w 
nowych WRF fundusze przeznaczone na 
spójność nie zostały zmniejszone; 
podkreśla, że ramy, w których 
opracowywany jest obecnie instrument 
budżetowy na rzecz konwergencji i 
konkurencyjności są w sposób oczywisty 
niewystarczające do promowania 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i 
w istocie szkodzą konwergencji w strefie 
euro; apeluje o zapewnienie, aby 
instrument budżetowy na rzecz 
konwergencji i konkurencyjności 
odznaczał się co najmniej tym samym 
poziomem redystrybucji, co fundusze na 
rzecz spójności;

Or. en

Poprawka 229
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. popiera zaproponowaną w 2015 r. 
przez Komisję elastyczność we wdrażaniu 
paktu stabilności i wzrostu; uważa, że 
należy wprowadzić znacznie większą 
elastyczność w celu stymulowania 
inwestycji i przechodzenia na rozwiązania 
ekologiczne w UE; wzywa zatem do 
przeprowadzenia reformy paktu 
stabilności i wzrostu oraz do 
wprowadzenia mechanizmu zdolności 
fiskalnej dla strefy euro;

11. utrzymuje, że procesowi wdrażania 
paktu stabilności i wzrostu muszą 
towarzyszyć zasady zapobiegające 
procykliczności i stwarzające zachęty dla 
antycyklicznych środków w zakresie 
polityki;

Or. en

Poprawka 230
Enikő Győri
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. popiera zaproponowaną w 2015 r. 
przez Komisję elastyczność we wdrażaniu 
paktu stabilności i wzrostu; uważa, że 
należy wprowadzić znacznie większą 
elastyczność w celu stymulowania 
inwestycji i przechodzenia na rozwiązania 
ekologiczne w UE; wzywa zatem do 
przeprowadzenia reformy paktu 
stabilności i wzrostu oraz do 
wprowadzenia mechanizmu zdolności 
fiskalnej dla strefy euro;

11. odnotowuje komunikat Komisji w 
sprawie optymalnego wykorzystania 
elastyczności przewidzianej w 
obowiązujących postanowieniach paktu 
stabilności i wzrostu; zauważa, że państwa 
członkowskie nie wykorzystały 
zapewnionej elastyczności do promowania 
bardzo potrzebnych inwestycji za 
pośrednictwem EFIS; wyraża 
zaniepokojenie, że bez zrównoważonej 
polityki budżetowej i wiarygodnej sytuacji 
finansowej państw członkowskich każdy 
przyszły model finansowania 
przechodzenia na rozwiązania ekologiczne 
może być zagrożony;

Or. en

Poprawka 231
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. popiera zaproponowaną w 2015 r. 
przez Komisję elastyczność we wdrażaniu 
paktu stabilności i wzrostu; uważa, że 
należy wprowadzić znacznie większą 
elastyczność w celu stymulowania 
inwestycji i przechodzenia na rozwiązania 
ekologiczne w UE; wzywa zatem do 
przeprowadzenia reformy paktu stabilności 
i wzrostu oraz do wprowadzenia 
mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy 
euro;

11. odnotowuje zaproponowaną w 
2015 r. przez Komisję elastyczność we 
wdrażaniu paktu stabilności i wzrostu; 
uważa, że na przyszłość pożądana jest 
mniejsza elastyczność w celu zwiększenia 
przejrzystości oraz poprawy możliwości 
egzekwowania i wiarygodności paktu 
stabilności i wzrostu;

Or. en
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Poprawka 232
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. popiera zaproponowaną w 2015 r. 
przez Komisję elastyczność we wdrażaniu 
paktu stabilności i wzrostu; uważa, że 
należy wprowadzić znacznie większą 
elastyczność w celu stymulowania 
inwestycji i przechodzenia na rozwiązania 
ekologiczne w UE; wzywa zatem do 
przeprowadzenia reformy paktu 
stabilności i wzrostu oraz do 
wprowadzenia mechanizmu zdolności 
fiskalnej dla strefy euro;

11. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku ustawodawczego w celu 
uproszczenia paktu stabilności i wzrostu, 
usprawnienia jego wdrażania, 
zapobiegania efektom procyklicznym oraz 
uniknięcia nadmiernego opierania się na 
nieobserwowalnych zmiennych; wzywa do 
wprowadzenia mechanizmu zdolności 
fiskalnej dla strefy euro;

Or. en

Poprawka 233
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. popiera zaproponowaną w 2015 r. 
przez Komisję elastyczność we wdrażaniu 
paktu stabilności i wzrostu; uważa, że 
należy wprowadzić znacznie większą 
elastyczność w celu stymulowania 
inwestycji i przechodzenia na rozwiązania 
ekologiczne w UE; wzywa zatem do 
przeprowadzenia reformy paktu stabilności 
i wzrostu oraz do wprowadzenia 
mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy 
euro;

11. wskazuje, że wspólnotowy dorobek 
prawny i inne wspólne środki, w tym 
reguły fiskalne, powinny być 
respektowane, oraz ubolewa nad 
długotrwałym selektywnym 
nieprzestrzeganiem wspólnych reguł UE; 
wzywa zatem do pełnego i 
jednoznacznego wdrożenia paktu 
stabilności i wzrostu;

Or. en
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Poprawka 234
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. popiera zaproponowaną w 2015 r. 
przez Komisję elastyczność we wdrażaniu 
paktu stabilności i wzrostu; uważa, że 
należy wprowadzić znacznie większą 
elastyczność w celu stymulowania 
inwestycji i przechodzenia na rozwiązania 
ekologiczne w UE; wzywa zatem do 
przeprowadzenia reformy paktu 
stabilności i wzrostu oraz do 
wprowadzenia mechanizmu zdolności 
fiskalnej dla strefy euro;

11. podkreśla, że kurs polityki 
fiskalnej na szczeblu krajowym i strefy 
euro musi równoważyć długoterminową 
stabilność finansów publicznych, w pełnej 
zgodności z paktem stabilności i wzrostu, z 
poszanowaniem zaproponowanej w 2015 
r. przez Komisję elastyczności we 
wdrażaniu paktu stabilności i wzrostu, z 
krótkoterminową stabilizacją 
makroekonomiczną;

Or. en

Poprawka 235
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. popiera zaproponowaną w 2015 r. 
przez Komisję elastyczność we wdrażaniu 
paktu stabilności i wzrostu; uważa, że 
należy wprowadzić znacznie większą 
elastyczność w celu stymulowania 
inwestycji i przechodzenia na rozwiązania 
ekologiczne w UE; wzywa zatem do 
przeprowadzenia reformy paktu stabilności 
i wzrostu oraz do wprowadzenia 
mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy 
euro;

11. uważa, że znaczne zwiększenie 
elastyczności we wdrażaniu paktu 
stabilności i wzrostu w celu stymulowania 
inwestycji i przechodzenia na rozwiązania 
ekologiczne w UE pogorszy sytuację 
finansową wszystkich państw 
członkowskich UE i będzie sprzyjać 
bańkom cenowym na rynku zielonych 
aktywów; wzywa zatem do ortodoksji 
fiskalnej oraz ścisłego przestrzegania 
paktu stabilności i wzrostu;

Or. en

Poprawka 236



AM\1196910PL.docx 121/210 PE646.869v01-00

PL

Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że długotrwały kryzys 
gospodarczy w Europie ujawnił 
strukturalną kruchość unijnych ram 
zarządzania i asymetryczny charakter 
UGW; apeluje o zmianę w istniejących 
ramach, mającą na celu skuteczne 
uporanie się z recesją gospodarczą, 
stymulowanie tworzenia wysokiej jakości 
miejsc pracy i odzyskanie 
konkurencyjności, w tym przez inwestycje 
publiczne, zwłaszcza w obszarach takich 
jak edukacja, innowacje oraz badania i 
rozwój;

Or. en

Poprawka 237
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. apeluje zatem o reformę paktu 
stabilności i wzrostu, mającą ma celu 
uproszczenie europejskich reguł 
fiskalnych, w szczególności przez 
rezygnację ze wskaźników trudnych do 
określenia ilościowego, np. związanych ze 
strukturalnym wysiłkiem budżetowym i 
„luką produktową”;

Or. en

Poprawka 238
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques
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Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. powtarza, że potrzebne jest dalsze 
pogłębianie unii gospodarczej i walutowej 
(UGW) oraz przypomina, że można to 
osiągnąć tylko przez wprowadzenie 
prawdziwego budżetu strefy euro;

Or. en

Poprawka 239
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ponownie wzywa do ustanowienia 
europejskiego mechanizmu stabilizacji 
fiskalnej i europejskiego systemu 
reasekuracji zasiłków dla bezrobotnych w 
celu ochrony obywateli i zmniejszenia 
presji wywieranej na finanse publiczne 
podczas wstrząsów zewnętrznych, tak aby 
przezwyciężyć zaburzenia równowagi 
społecznej i gospodarczej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 240
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ponownie wzywa do ustanowienia 
europejskiego mechanizmu stabilizacji 
fiskalnej i europejskiego systemu 

skreśla się
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reasekuracji zasiłków dla bezrobotnych w 
celu ochrony obywateli i zmniejszenia 
presji wywieranej na finanse publiczne 
podczas wstrząsów zewnętrznych, tak aby 
przezwyciężyć zaburzenia równowagi 
społecznej i gospodarczej;

Or. en

Poprawka 241
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ponownie wzywa do ustanowienia 
europejskiego mechanizmu stabilizacji 
fiskalnej i europejskiego systemu 
reasekuracji zasiłków dla bezrobotnych w 
celu ochrony obywateli i zmniejszenia 
presji wywieranej na finanse publiczne 
podczas wstrząsów zewnętrznych, tak aby 
przezwyciężyć zaburzenia równowagi 
społecznej i gospodarczej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 242
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ponownie wzywa do ustanowienia 
europejskiego mechanizmu stabilizacji 
fiskalnej i europejskiego systemu 
reasekuracji zasiłków dla bezrobotnych w 
celu ochrony obywateli i zmniejszenia 
presji wywieranej na finanse publiczne 
podczas wstrząsów zewnętrznych, tak aby 
przezwyciężyć zaburzenia równowagi 

skreśla się
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społecznej i gospodarczej;

Or. en

Poprawka 243
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ponownie wzywa do ustanowienia 
europejskiego mechanizmu stabilizacji 
fiskalnej i europejskiego systemu 
reasekuracji zasiłków dla bezrobotnych w 
celu ochrony obywateli i zmniejszenia 
presji wywieranej na finanse publiczne 
podczas wstrząsów zewnętrznych, tak aby 
przezwyciężyć zaburzenia równowagi 
społecznej i gospodarczej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 244
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ponownie wzywa do ustanowienia 
europejskiego mechanizmu stabilizacji 
fiskalnej i europejskiego systemu 
reasekuracji zasiłków dla bezrobotnych w 
celu ochrony obywateli i zmniejszenia 
presji wywieranej na finanse publiczne 
podczas wstrząsów zewnętrznych, tak aby 
przezwyciężyć zaburzenia równowagi 
społecznej i gospodarczej;

12. przypomina o pilnej potrzebie 
uzupełnienia i wzmocnienia architektury 
UGW przez m.in. zapewnienie 
bezzwłocznego utworzenia znaczącego 
instrumentu budżetowego, w tym 
mechanizmu stabilizacji 
makroekonomicznej dla strefy euro, 
włączenie EMS do wspólnotowego 
dorobku prawnego oraz zapewnienie 
skutecznego mechanizmu ochronnego 
EMS do celów jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
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likwidacji; ponownie wzywa do 
ustanowienia europejskiego systemu 
reasekuracji zasiłków dla bezrobotnych w 
celu ochrony obywateli i zmniejszenia 
presji wywieranej na finanse publiczne 
podczas wstrząsów zewnętrznych, tak aby 
przezwyciężyć zaburzenia równowagi 
społecznej i gospodarczej;

Or. en

Poprawka 245
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ponownie wzywa do ustanowienia 
europejskiego mechanizmu stabilizacji 
fiskalnej i europejskiego systemu 
reasekuracji zasiłków dla bezrobotnych w 
celu ochrony obywateli i zmniejszenia 
presji wywieranej na finanse publiczne 
podczas wstrząsów zewnętrznych, tak aby 
przezwyciężyć zaburzenia równowagi 
społecznej i gospodarczej;

12. ponownie wzywa do ustanowienia 
europejskiego mechanizmu stabilizacji 
fiskalnej i europejskiego systemu 
reasekuracji zasiłków dla bezrobotnych w 
celu ochrony obywateli i zmniejszenia 
presji wywieranej na finanse publiczne 
podczas wstrząsów zewnętrznych, tak aby 
przezwyciężyć zaburzenia równowagi 
społecznej i gospodarczej; podkreśla, że 
system ten powinien opierać się na 
transferach budżetowych, nie zaś na 
pożyczkach udzielanych państwom 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 246
Margarida Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ponownie wzywa do ustanowienia 
europejskiego mechanizmu stabilizacji 

12. ponownie wzywa do ustanowienia 
europejskiego mechanizmu stabilizacji 
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fiskalnej i europejskiego systemu 
reasekuracji zasiłków dla bezrobotnych w 
celu ochrony obywateli i zmniejszenia 
presji wywieranej na finanse publiczne 
podczas wstrząsów zewnętrznych, tak aby 
przezwyciężyć zaburzenia równowagi 
społecznej i gospodarczej;

fiskalnej przy wykorzystaniu narzędzia 
ochrony inwestycji publicznych lub 
europejskiego systemu reasekuracji 
zasiłków dla bezrobotnych w celu ochrony 
obywateli i zmniejszenia presji wywieranej 
na finanse publiczne podczas wstrząsów 
zewnętrznych, tak aby przezwyciężyć 
zaburzenia równowagi społecznej i 
gospodarczej;

Or. en

Poprawka 247
Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ponownie wzywa do ustanowienia 
europejskiego mechanizmu stabilizacji 
fiskalnej i europejskiego systemu 
reasekuracji zasiłków dla bezrobotnych w 
celu ochrony obywateli i zmniejszenia 
presji wywieranej na finanse publiczne 
podczas wstrząsów zewnętrznych , tak aby 
przezwyciężyć zaburzenia równowagi 
społecznej i gospodarczej;

12. odnotowuje wezwanie do 
ustanowienia europejskiego mechanizmu 
stabilizacji fiskalnej i europejskiego 
systemu reasekuracji zasiłków dla 
bezrobotnych, lecz zauważa, że ochronę 
obywateli i zmniejszenie presji wywieranej 
na finanse publiczne podczas wstrząsów 
zewnętrznych można osiągnąć tylko przez 
krajową politykę taryfową i politykę rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 248
Pedro Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ponownie wzywa do ustanowienia 
europejskiego mechanizmu stabilizacji 
fiskalnej i europejskiego systemu 
reasekuracji zasiłków dla bezrobotnych w 

12. ponownie wzywa do ustanowienia 
europejskiego mechanizmu stabilizacji 
fiskalnej, poprzez europejski system 
reasekuracji zasiłków dla bezrobotnych w 
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celu ochrony obywateli i zmniejszenia 
presji wywieranej na finanse publiczne 
podczas wstrząsów zewnętrznych, tak aby 
przezwyciężyć zaburzenia równowagi 
społecznej i gospodarczej;

celu ochrony obywateli i zmniejszenia 
presji wywieranej na finanse publiczne 
podczas wstrząsów zewnętrznych, tak aby 
przezwyciężyć zaburzenia równowagi 
społecznej i gospodarczej;

Or. en

Poprawka 249
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. ponownie wzywa do ustanowienia 
europejskiego mechanizmu stabilizacji 
fiskalnej i europejskiego systemu 
reasekuracji zasiłków dla bezrobotnych w 
celu ochrony obywateli i zmniejszenia 
presji wywieranej na finanse publiczne 
podczas wstrząsów zewnętrznych, tak aby 
przezwyciężyć zaburzenia równowagi 
społecznej i gospodarczej;

12. ponownie wzywa do ustanowienia 
instrumentu budżetowego na rzecz 
konwergencji i konkurencyjności (BICC) 
w celu ochrony obywateli i zmniejszenia 
presji wywieranej na wspólną walutę 
podczas wstrząsów gospodarczych, tak aby 
przezwyciężyć zaburzenia równowagi 
społecznej i gospodarczej;

Or. en

Poprawka 250
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. przypomina, że sprzyjające 
wzrostowi gospodarczemu reformy 
strukturalne nie muszą koniecznie 
wymagać przestrzeni fiskalnej, lecz raczej 
działań ustawodawczych i 
administracyjnych mających na celu 
wzmocnienie sił rynkowych i inicjatyw 
sektora prywatnego; zauważa zwłaszcza, 
że reformy strukturalne ukierunkowane 
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na ułatwianie dostępu do finansowania 
mogłyby umożliwić większej liczbie 
przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność czerpanie korzyści 
z innowacji, pobudzając tym samym 
wzrost wydajności;

Or. en

Poprawka 251
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. przypomina, że jednym z głównych 
obszarów polityki w ramach europejskiego 
semestru i warunkiem wstępnym trwałego 
dobrobytu gospodarczego jest stabilność 
finansowa; zasadnicze znaczenie ma 
zatem zapewnienie, aby instytucje 
finansowe podlegały lepszej regulacji i 
nadzorowi zarówno w strefie euro, jak i w 
całej UE, w celu zakończenia ery 
instytucji „zbyt wielkich, by upaść” i 
prowadzonych na szeroką skalę akcji 
ratowania banków finansowanych przez 
podatników;

Or. en

Poprawka 252
Raffaele Fitto

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla potrzebę dalszego 
wzmocnienia sektora finansowego przez 
dokończenie budowy unii bankowej i unii 
rynków kapitałowych;
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Or. en

Poprawka 253
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Śródtytuł 5

Projekt rezolucji Poprawka

Zaburzenia równowagi 
makroekonomicznej

skreśla się

Or. en

Poprawka 254
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Śródtytuł 5

Projekt rezolucji Poprawka

Zaburzenia równowagi 
makroekonomicznej

Reformy strukturalne

Or. en

Poprawka 255
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że Komisja uznała za 
zasadne przeprowadzenie szczegółowych 
przeglądów w 13 państwach 
członkowskich, w których stwierdzono 
zaburzenia równowagi; popiera sugestię 
zawartą w sprawozdaniu przedkładanym w 
ramach mechanizmu ostrzegania 2020, 
zgodnie z którą przywrócenie równowagi 

13. zauważa, że Komisja uznała za 
zasadne przeprowadzenie szczegółowych 
przeglądów w 13 państwach 
członkowskich, w których stwierdzono 
zaburzenia równowagi; popiera sugestię 
zawartą w sprawozdaniu przedkładanym w 
ramach mechanizmu ostrzegania 2020, 
zgodnie z którą przywrócenie równowagi 
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między deficytami i nadwyżkami na 
rachunku obrotów bieżących w strefie euro 
jest pilnie potrzebne i byłoby korzystne dla 
wszystkich państw członkowskich;

między deficytami i nadwyżkami na 
rachunku obrotów bieżących w strefie euro 
jest pilnie potrzebne i byłoby korzystne dla 
wszystkich państw członkowskich; 
zauważa, że utrzymujące się nadmierne 
nadwyżki w krajach kluczowych, takich 
jak Niemcy, podważają stabilność 
makroekonomiczną strefy euro; apeluje 
do Komisji o rozważenie możliwości 
opodatkowania tych nadwyżek w 
przypadku, gdy utrzymują się trwale 
powyżej określonego progu, przez 
wprowadzenie europejskiego podatku na 
rzecz konwergencji w celu zapewnienia 
stabilności unii walutowej;

Or. en

Poprawka 256
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że Komisja uznała za 
zasadne przeprowadzenie szczegółowych 
przeglądów w 13 państwach 
członkowskich, w których stwierdzono 
zaburzenia równowagi; popiera sugestię 
zawartą w sprawozdaniu przedkładanym 
w ramach mechanizmu ostrzegania 2020, 
zgodnie z którą przywrócenie równowagi 
między deficytami i nadwyżkami na 
rachunku obrotów bieżących w strefie 
euro jest pilnie potrzebne i byłoby 
korzystne dla wszystkich państw 
członkowskich;

13. zauważa, że Komisja uznała za 
zasadne przeprowadzenie szczegółowych 
przeglądów w 13 państwach 
członkowskich, w których stwierdzono 
zaburzenia równowagi;

Or. en

Poprawka 257
Enikő Győri
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że Komisja uznała za 
zasadne przeprowadzenie szczegółowych 
przeglądów w 13 państwach 
członkowskich, w których stwierdzono 
zaburzenia równowagi; popiera sugestię 
zawartą w sprawozdaniu przedkładanym w 
ramach mechanizmu ostrzegania 2020, 
zgodnie z którą przywrócenie równowagi 
między deficytami i nadwyżkami na 
rachunku obrotów bieżących w strefie euro 
jest pilnie potrzebne i byłoby korzystne dla 
wszystkich państw członkowskich;

13. zauważa, że w sprawozdaniu 
Komisji wskazano 13 państw 
członkowskich, w których mogą 
występować zaburzenia równowagi 
makroekonomicznej i w których w 2020 r. 
należy przeprowadzić szczegółowe 
przeglądy; odnotowuje sugestię zawartą w 
sprawozdaniu przedkładanym w ramach 
mechanizmu ostrzegania 2020, zgodnie z 
którą zapewnienie równowagi między 
deficytami i nadwyżkami na rachunku 
obrotów bieżących w strefie euro jest 
pilnie potrzebne i byłoby korzystne dla 
wszystkich państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 258
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że Komisja uznała za 
zasadne przeprowadzenie szczegółowych 
przeglądów w 13 państwach 
członkowskich, w których stwierdzono 
zaburzenia równowagi; popiera sugestię 
zawartą w sprawozdaniu przedkładanym 
w ramach mechanizmu ostrzegania 2020, 
zgodnie z którą przywrócenie równowagi 
między deficytami i nadwyżkami na 
rachunku obrotów bieżących w strefie 
euro jest pilnie potrzebne i byłoby 
korzystne dla wszystkich państw 
członkowskich;

13. zauważa, że Komisja uznała za 
zasadne przeprowadzenie szczegółowych 
przeglądów w 13 państwach 
członkowskich, w których stwierdzono 
zaburzenia równowagi; zauważa, że w 
takim środowisku znacznie trudniejsze 
staje się dostosowanie wymagane w 
przypadku niektórych państw 
członkowskich dążących do poprawy 
konkurencyjności wewnątrzunijnej;

Or. en
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Poprawka 259
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. przypomina, że niektóre państwa 
członkowskie nadal mają duże i 
utrzymujące się nadwyżki na rachunku 
obrotów bieżących, które hamują 
ożywienie gospodarcze i uniemożliwiają 
przywrócenie równowagi w strefie euro; 
ubolewa nad faktem, że Komisja nigdy nie 
użyła istniejących narzędzi – dostępnych 
w ramach procedury dotyczącej zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej – do 
korekty tego braku równowagi; wzywa w 
związku z tym Komisję do podjęcia 
zdecydowanych i skutecznych działań 
przez zastosowanie mechanizmu 
korygującego procedury dotyczącej 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej, 
tak aby zapewnić wykorzystanie nadwyżek 
do podtrzymania inwestycji publicznych i 
prywatnych oraz pobudzenia wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 260
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. przypomina, że Komisja jest 
prawnie zobowiązania do przedstawiania 
sprawozdań ze stosowania przepisów 
sześciopaku i dwupaku; podkreśla w 
związku z tym, że minął już termin 
przedstawienia takiego sprawozdania, i 
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wzywa Komisję do bezzwłocznego 
ukończenia tego przeglądu oraz 
zaprezentowania ustaleń dotyczących 
mocnych stron tych przepisów, a także 
obszarów, w których można je 
udoskonalić; apeluje do Komisji o 
przedstawienie wniosku dotyczącego 
odpowiedniej rewizji sześciopaku i 
dwupaku;

Or. en

Poprawka 261
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. uważa, że procedura dotycząca 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
to narzędzie, które od czasu jego 
ustanowienia jest używane w 
niewystarczającym stopniu; jest zdania, że 
narzędzie to może być przydatne do celów 
uwzględniania czynników 
środowiskowych w europejskim semestrze 
i inwestycjach; apeluje o ustanowienie 
nowego wskaźnika i powiązanych progów 
w przyjętej tablicy wyników w celu 
uwzględnienia kryteriów środowiskowych;

Or. en

Poprawka 262
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. podkreśla, że wkrótce przypada 
termin przeglądu zarówno dwupaku, jak i 
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sześciopaku, oraz że procedura dotycząca 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
jest jednym z niewielu narzędzi 
zarządzania gospodarczego, w przypadku 
których Parlament odgrywa pełną rolę 
współprawodawcy;

Or. en

Poprawka 263
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zaniepokojony coraz szybszym 
wzrostem cen nieruchomości 
mieszkaniowych;

14. jest zaniepokojony coraz szybszym 
wzrostem cen nieruchomości 
mieszkaniowych; odnotowuje, że w latach 
2010–2018 ceny nieruchomości 
mieszkaniowych wzrosły o 15 % w UE i o 
11 % w strefie euro (Eurostat), podczas 
gdy wynagrodzenia utrzymywały się na 
tym samym poziomie; przypomina, że 
szybko rosnące ceny nieruchomości mogą 
być oznaką przegrzania rynku 
mieszkaniowego i sygnalizują możliwość 
powstania na nim bańki cenowej; 
podkreśla potrzebę inwestycji publicznych 
przeciwdziałających kryzysowi 
mieszkaniowemu, rozwinięcia publicznego 
budownictwa mieszkaniowego po 
przystępnych cenach oraz propagowania 
walki z bezdomnością przez wspieranie 
programów takich jak „Najpierw 
mieszkania” w ramach europejskiej 
strategii na rzecz integracji bezdomnych;

Or. en

Poprawka 264
Esther de Lange

Projekt rezolucji
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Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zaniepokojony coraz szybszym 
wzrostem cen nieruchomości 
mieszkaniowych;

14. jest zaniepokojony coraz szybszym 
wzrostem cen nieruchomości 
mieszkaniowych; podkreśla, że rosnące 
ceny mieszkań mają wpływ na zadłużenie 
gospodarstw domowych; podkreśla, że 
prywatne zadłużenie, jeśli jest nadmierne, 
ma istotne znaczenie dla stabilności strefy 
euro; przypomina o potrzebie 
odpowiedniego nadzoru 
makroostrożnościowego;

Or. en

Poprawka 265
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zaniepokojony coraz szybszym 
wzrostem cen nieruchomości 
mieszkaniowych;

14. jest zaniepokojony faktem, że w 
niektórych państwach członkowskich 
zmiany cen lub kosztów wskazują na 
potencjalne oznaki przegrzania, 
w szczególności w odniesieniu do rynku 
nieruchomości mieszkaniowych lub rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 266
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zaniepokojony coraz szybszym 
wzrostem cen nieruchomości 

14. jest głęboko zaniepokojony coraz 
szybszym wzrostem cen nieruchomości 
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mieszkaniowych; mieszkaniowych wynikającym ze sztucznie 
zaniżonych cen kredytów hipotecznych, 
które są skutkiem skrajnie akomodacyjnej 
polityki pieniężnej EBC;

Or. en

Poprawka 267
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zaniepokojony coraz szybszym 
wzrostem cen nieruchomości 
mieszkaniowych;

14. jest zaniepokojony coraz szybszym 
wzrostem cen nieruchomości 
mieszkaniowych mimo utrzymującego się 
niskiego poziomu inflacji w strefie euro;

Or. en

Poprawka 268
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zaniepokojony coraz szybszym 
wzrostem cen nieruchomości 
mieszkaniowych;

14. jest zaniepokojony coraz szybszym 
wzrostem cen nieruchomości 
mieszkaniowych oraz ryzykiem 
powstawania baniek cenowych na 
rynkach nieruchomości;

Or. en

Poprawka 269
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
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Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zaniepokojony coraz szybszym 
wzrostem cen nieruchomości 
mieszkaniowych;

14. jest zaniepokojony coraz szybszym 
wzrostem cen nieruchomości 
mieszkaniowych w następstwie polityki 
pieniężnej EBC;

Or. en

Poprawka 270
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla w związku z tym 
znaczenie wzrostu płac na szczeblu 
europejskim dla zmniejszania nierówności 
i wspierania pozytywnej konwergencji pod 
względem poziomu życia; uważa zatem, że 
ten wzrost płac powinien przyjąć 
następującą formę: wzrost minimalnego 
wynagrodzenia za pracę o 5 % we 
wszystkich państwach, w których 
obowiązuje wynagrodzenie minimalne, 
natomiast w państwach, w których system 
minimalnego wynagrodzenia za pracę nie 
obowiązuje, wprowadzenie minimalnego 
wynagrodzenia, zawsze z uwzględnieniem 
sytuacji krajowej;

Or. en

Poprawka 271
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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14a. wzywa Komisję, aby uzupełniła 
coroczny wykaz zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej o prowadzoną w 
podziale na kraje coroczną analizę 
zagrożeń dla stabilności 
makroekonomicznej wynikających z 
krótko- i długoterminowego 
oddziaływania zmiany klimatu, polityk w 
dziedzinie zmiany klimaty i pogarszania 
się stanu środowiska na działalność 
gospodarczą, na starzenie się kapitału 
produkcyjnego i na wartość aktywów 
finansowych;

Or. en

Poprawka 272
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. apeluje do Komisji, w kontekście 
nadchodzącego przeglądu sześciopaku, o 
zaproponowanie w związku z tym 
przeglądem zmodyfikowania procedury 
dotyczącej nadmiernego zakłócenia 
równowagi tak, aby umożliwiała stawienie 
czoła akumulacji nadmiernych zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej w sposób 
bardziej symetryczny, skuteczny i 
proaktywny;

Or. en

Poprawka 273
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14a. wyraża zaniepokojenie, że niskie 
stopy procentowe w długim okresie 
wzrostu gospodarczego poskutkują 
błędnym wyobrażeniem o dużym 
obciążeniu długiem dla przyszłych 
pokoleń;

Or. en

Poprawka 274
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. przypomina, że uporanie się z 
zakłóceniami równowagi 
makroekonomicznej wymaga 
wzmocnienia spójności społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej oraz 
zmniejszenia różnic między regionami; 
odnotowuje utrzymującą się asymetrię 
między nadzorem nad polityką 
makroekonomiczną a koordynacją 
polityki społecznej w ramach semestru; 
domaga się w związku z tym, aby Komisja 
traktowała cele gospodarcze na równi ze 
społecznymi, wprowadzając procedurę 
dotyczącą zakłóceń równowagi społecznej, 
mającą na celu identyfikację i 
korygowanie zakłóceń równowagi 
społecznej w państwach członkowskich 
zgodnie z zasadami Europejskiego filaru 
praw socjalnych oraz, ewentualnie, 
zdefiniowanymi na nowo wskaźnikami 
tablicy wskaźników społecznych;

Or. en

Poprawka 275
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Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; uważa, 
że takie regulacje muszą uwzględniać 
sytuację ekologiczną; podkreśla znaczenie 
ukończenia tworzenia unii bankowej oraz 
potrzebę zreformowania Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności;

15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; uważa, 
że takie regulacje muszą uwzględniać 
sytuację ekologiczną; podkreśla znaczenie 
ukończenia tworzenia unii bankowej oraz 
potrzebę zreformowania Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności; dostrzega, że 
finansjalizacja części europejskiej 
gospodarki sprzyja krótkowzrocznemu 
podejściu w zarządzaniu 
przedsiębiorstwami oraz niekorzystnie 
wpływa na pracowników i inne 
zainteresowane strony; wzywa Komisję do 
rozważenia możliwości wykorzystania 
europejskiego semestru do promowania 
modelu gospodarczego zorientowanego 
bardziej na zainteresowane strony niż na 
akcjonariuszy;

Or. en

Poprawka 276
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; uważa, 
że takie regulacje muszą uwzględniać 
sytuację ekologiczną; podkreśla znaczenie 
ukończenia tworzenia unii bankowej oraz 
potrzebę zreformowania Europejskiego 

15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; uważa, 
że takie regulacje muszą uwzględniać 
sytuację ekologiczną; podkreśla znaczenie 
ukończenia tworzenia unii bankowej oraz 
potrzebę zreformowania Europejskiego 
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Mechanizmu Stabilności; Mechanizmu Stabilności; za pomocą 
wiarygodnego europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów, pakietu 
służącego zmniejszeniu liczby kredytów 
zagrożonych oraz reformy strukturalnej 
sektora bankowego, aby uniemożliwić 
instytucjom finansowym osiągnięcie 
statusu „zbyt dużych, by upaść” i oddzielić 
podstawowe usługi bankowe dla obywateli 
od działalności handlowej i spekulacji;

Or. en

Poprawka 277
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; uważa, 
że takie regulacje muszą uwzględniać 
sytuację ekologiczną; podkreśla znaczenie 
ukończenia tworzenia unii bankowej oraz 
potrzebę zreformowania Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności;

15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych, lecz odpowiednio 
dostosowanych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; uważa, 
że takie regulacje muszą uwzględniać 
sytuację ekologiczną; podkreśla znaczenie 
ukończenia tworzenia unii bankowej oraz 
potrzebę zreformowania Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności; podkreśla, że nie 
da się tego dokonać przy zastosowaniu 
uniwersalnego podejścia do wszystkich, a 
praktyki i modele bankowe stosowane w 
mniejszych gospodarkach wymagają 
oceny przy pełnym uwzględnieniu ich 
specyfiki i wyników, jakie osiągały w 
przeszłości;

Or. en

Poprawka 278
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
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Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; uważa, 
że takie regulacje muszą uwzględniać 
sytuację ekologiczną; podkreśla znaczenie 
ukończenia tworzenia unii bankowej oraz 
potrzebę zreformowania Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności;

15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi;

Or. en

Poprawka 279
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; uważa, 
że takie regulacje muszą uwzględniać 
sytuację ekologiczną; podkreśla znaczenie 
ukończenia tworzenia unii bankowej oraz 
potrzebę zreformowania Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności;

15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi;

Or. en

Poprawka 280
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina o znaczeniu 15. przypomina o znaczeniu 
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skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; uważa, 
że takie regulacje muszą uwzględniać 
sytuację ekologiczną; podkreśla znaczenie 
ukończenia tworzenia unii bankowej oraz 
potrzebę zreformowania Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności;

skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; uważa, 
że takie regulacje muszą uwzględniać 
sytuację ekologiczną; podkreśla znaczenie 
ukończenia tworzenia unii bankowej, przy 
w pełni priorytetowym potraktowaniu 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów oraz środków na rzecz kontroli 
i zmniejszania transnarodowych 
koncentracji aktywów finansowych oraz 
wielkości banków; przypomina również o 
potrzebie zreformowania Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności;

Or. en

Poprawka 281
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; uważa, 
że takie regulacje muszą uwzględniać 
sytuację ekologiczną; podkreśla znaczenie 
ukończenia tworzenia unii bankowej oraz 
potrzebę zreformowania Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności;

15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; 
podkreśla znaczenie ukończenia tworzenia 
unii bankowej;

Or. en

Poprawka 282
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Margarida Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka
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15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; uważa, 
że takie regulacje muszą uwzględniać 
sytuację ekologiczną; podkreśla znaczenie 
ukończenia tworzenia unii bankowej oraz 
potrzebę zreformowania Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności;

15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; uważa, 
że takie regulacje muszą uwzględniać 
sytuację ekologiczną; podkreśla znaczenie 
ukończenia tworzenia unii bankowej przez 
przyjęcie trzeciego filaru unii bankowej 
(europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów), oraz potrzebę zreformowania 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności 
jako mechanizmu ochronnego dla 
jednolitego funduszu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji;

Or. en

Poprawka 283
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; uważa, 
że takie regulacje muszą uwzględniać 
sytuację ekologiczną; podkreśla znaczenie 
ukończenia tworzenia unii bankowej oraz 
potrzebę zreformowania Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności;

15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; uważa, 
że takie regulacje muszą opierać się na 
ocenie ryzyka;

Or. en

Poprawka 284
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka
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15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; uważa, 
że takie regulacje muszą uwzględniać 
sytuację ekologiczną; podkreśla znaczenie 
ukończenia tworzenia unii bankowej oraz 
potrzebę zreformowania Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności;

15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; 
podkreśla potrzebę likwidacji 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności w 
celu uniknięcia pokusy nadużycia;

Or. en

Poprawka 285
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; uważa, 
że takie regulacje muszą uwzględniać 
sytuację ekologiczną; podkreśla znaczenie 
ukończenia tworzenia unii bankowej oraz 
potrzebę zreformowania Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności;

15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; 
podkreśla znaczenie ukończenia tworzenia 
unii bankowej oraz potrzebę 
zreformowania Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności;

Or. en

Poprawka 286
Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; uważa, 
że takie regulacje muszą uwzględniać 

15. przypomina o znaczeniu 
proporcjonalnych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; 
podkreśla znaczenie dyskusji na temat 
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sytuację ekologiczną; podkreśla znaczenie 
ukończenia tworzenia unii bankowej oraz 
potrzebę zreformowania Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności;

nowych dróg utworzenia unii bankowej 
oraz potrzebę zreformowania 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności;

Or. en

Poprawka 287
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; uważa, 
że takie regulacje muszą uwzględniać 
sytuację ekologiczną; podkreśla znaczenie 
ukończenia tworzenia unii bankowej oraz 
potrzebę zreformowania Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności;

15. przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobiegania nowemu kryzysowi; 
podkreśla znaczenie ukończenia tworzenia 
unii bankowej w odpowiednich 
okolicznościach i bez łączenia istniejących 
zagrożeń;

Or. en

Poprawka 288
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zauważa, że system finansowy i 
jego instytucje mają zasadnicze znaczenie 
dla inwestycji i wzrostu gospodarczego, a 
co za tym idzie dla finansowania 
europejskiej gospodarki; wzywa do 
szybkiego zakończenia prac nad 
utworzeniem unii bankowej, obejmującej 
wiarygodny europejski system 
gwarantowania depozytów i wspólny 
fiskalny mechanizm obronny, co 
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stanowiłoby zasadniczy krok w kierunku 
zwiększenia odporności sektora 
bankowego i przyczynienia się do 
zapewnienia stabilności finansowej;

Or. en

Poprawka 289
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. z zadowoleniem przyjmuje 
osiągnięte niedawno porozumienie w 
sprawie ogólnounijnego systemu 
klasyfikacji, czyli „taksonomii”, 
zapewniającego przedsiębiorstwom i 
inwestorom wspólny język umożliwiający 
ustalenie, jaką działalność gospodarczą 
można uznać za inwestycję zrównoważoną 
środowiskowo, i w ten sposób ułatwiający 
kierowanie oszczędności na 
zrównoważone inwestycje;

Or. en

Poprawka 290
Aurore Lalucq

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a.  podkreśla potrzebę zajęcia się 
chronicznym brakiem równowagi w 
bilansie płatniczym państw członkowskich 
w celu zwiększenia konwergencji 
gospodarczej i wzmocnienia 
konkurencyjności w UE;

Or. en
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Poprawka 291
Pedro Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że pilnie potrzebna jest 
w pełni rozwinięta unia rynków 
kapitałowych w celu zwiększenia 
finansowania gospodarki realnej i 
stymulowania wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 292
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa do zmniejszenia wysokiego 
opodatkowania pracy w Europie oraz 
zwiększenia opodatkowania banków i 
korporacji wielonarodowych;

Or. en

Poprawka 293
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wskazuje, że stabilność 
makrofinansowa i zdrowe finanse 
publiczne pozostają warunkiem wstępnym 
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zrównoważonego wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 294
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. wzywa do reform podatkowych w 
celu poprawy ściągalności podatków i 
zaradzenia problemowi uchylania się od 
opodatkowania; podkreśla, że Rada musi 
poczynić postępy w zakresie publicznej 
sprawozdawczości w podziale na kraje, 
podatku od usług cyfrowych, podatku od 
transakcji finansowych, wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych i lepszej koordynacji 
praktyk administracyjnych w dziedzinie 
opodatkowania;

Or. en

Poprawka 295
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, 
Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. wzywa państwa członkowskie o 
wysokim poziomie deficytu i długu 
publicznego do podejmowania 
nieustannych wysiłków w celu ich 
ograniczenia; uznaje starania podjęte 
przez szereg państw członkowskich na 
rzecz konsolidacji finansów publicznych, 
ale ubolewa nad faktem, że niektóre 
państwa nie wykorzystały okazji do 
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przeprowadzenia niezbędnych reform;

Or. en

Poprawka 296
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. wzywa Komisję do szybkiego 
przedstawienia nowego planu działania w 
dziedzinie finansowania zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego, który potrzebny 
jest, aby nadal włączać zrównoważony 
rozwój w ramy ładu korporacyjnego 
przedsiębiorstw i instytucji finansowych;

Or. en

Poprawka 297
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. przypomina o wniosku Parlamentu 
Europejskiego dotyczącym pełnego 
włączenia Europejskiego Mechanizmu 
Stabilności (EMS) do ram wspólnotowych 
oraz zapewnienia jego pełnej 
rozliczalności wobec Parlamentu;

Or. en

Poprawka 298
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
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Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. przypomina, że unia gospodarcza i 
walutowa, która służy ludziom, wymaga 
zwiększenia zdolności fiskalnej strefy 
euro, aby umożliwić wprowadzenie 
silnego i antycyklicznego mechanizmu 
głębszej koordynacji polityki oraz 
wzmocnienie legitymacji demokratycznej;

Or. en

Poprawka 299
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
niektóre państwa członkowskie 
dysponujące zadowalającą przestrzenią 
fiskalną skonsolidowały ją w jeszcze 
większym stopniu;

Or. en

Poprawka 300
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 15 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15d. wzywa państwa członkowskie do 
budowy odpowiednich buforów 
fiskalnych;

Or. en
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Poprawka 301
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, 
Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 15 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15e. przypomina o znaczeniu, jakie ma 
spójne wdrażanie reguł fiskalnych dla 
zapewnienia zaufania rynków 
finansowych, które jest kluczowe dla 
przyciągania inwestycji;

Or. en

Poprawka 302
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 15 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15f. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Komisji zmierzające do zachęcania 
państw członkowskich odnotowujących 
deficyt obrotów bieżących lub wysokie 
zadłużenie zewnętrzne do poprawy 
konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 303
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Śródtytuł 6

Projekt rezolucji Poprawka

Podatki skreśla się
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Or. en

Poprawka 304
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Radę, by w sprawach 
podatkowych głosowała kwalifikowaną 
większością głosów;

skreśla się

Or. en

Poprawka 305
Billy Kelleher, Monica Semedo, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Radę, by w sprawach 
podatkowych głosowała kwalifikowaną 
większością głosów;

skreśla się

Or. en

Poprawka 306
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Radę, by w sprawach 
podatkowych głosowała kwalifikowaną 
większością głosów;

16. przypomina, że głosowanie 
kwalifikowaną większością głosów w 
sprawach podatkowych w Radzie 
skutkowałoby opodatkowaniem bez 
reprezentacji w niektórych państwach 
członkowskich, co tylko przyspieszyłoby 
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dezintegrację Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 307
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Radę, by w sprawach 
podatkowych głosowała kwalifikowaną 
większością głosów;

16. wzywa Radę, by w sprawach 
podatkowych głosowała kwalifikowaną 
większością głosów, co w szczególności 
miałoby na celu ograniczenie zachęt dla 
dumpingu podatkowego oraz walkę z 
uchylaniem się od opodatkowania i 
praniem pieniędzy;

Or. en

Poprawka 308
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Radę, by w sprawach 
podatkowych głosowała kwalifikowaną 
większością głosów;

16. przypomina, że głosowanie 
kwalifikowaną większością głosów w 
sprawach podatkowych w Radzie 
naruszałoby suwerenne kompetencje 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 309
Alfred Sant

Projekt rezolucji
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Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Radę, by w sprawach 
podatkowych głosowała kwalifikowaną 
większością głosów;

16. odnotowuje apele z różnych części 
spektrum politycznego o głosowanie w 
Radzie w sprawach podatkowych 
kwalifikowaną większością głosów;

Or. en

Poprawka 310
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Radę, by w sprawach 
podatkowych głosowała kwalifikowaną 
większością głosów;

16. wzywa do respektowania 
postanowień Traktatów dotyczących 
podejmowania decyzji w sprawach 
podatkowych;

Or. en

Poprawka 311
Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Radę, by w sprawach 
podatkowych głosowała kwalifikowaną 
większością głosów;

16. wzywa Radę do zachowania 
zasady jednomyślności w sprawach 
podatkowych;

Or. en

Poprawka 312
Jessica Polfjärd
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Radę, by w sprawach 
podatkowych głosowała kwalifikowaną 
większością głosów;

16. podkreśla, że w Radzie należy 
utrzymać zasadę jednomyślności w 
głosowaniu w sprawach podatkowych;

Or. en

Poprawka 313
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że aby zachować 
konkurencyjność na świecie, systemy 
gospodarcze państw członkowskich muszą 
konkurować ze sobą nawzajem; w związku 
z tym apeluje do Komisji o kompleksową 
ocenę skuteczności europejskiego systemu 
podatkowego, wykorzystującą 
porównywalne wskaźniki i dobrowolne 
stosowanie najlepszych praktyk wśród 
państw członkowskich, która 
uwzględniałaby różnice między 
gospodarkami europejskimi, 
zróżnicowane tradycje, odmienne drogi 
rozwoju i różne oczekiwania obywateli;

Or. en

Poprawka 314
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zgadza się, że należy 
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zoptymalizować krajowe systemy 
podatkowe i systemy świadczeń w celu 
zwiększenia zachęt do uczestnictwa w 
rynku pracy, zwiększenia uczciwości i 
przejrzystości oraz zapewnienia 
stabilności finansowej i adekwatności 
systemów opieki społecznej w 
zmieniającym się świecie pracy;

Or. en

Poprawka 315
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do systematycznego 
uwzględniania kwestii podatkowych w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów w 
celu zapewnienia spójności gospodarczej 
we wszystkich państwach członkowskich 
UE, a także sprawiedliwości systemów 
podatkowych UE; uważa, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów mogą zapewnić 
sprawiedliwą równowagę między źródłami 
dochodów i powinny zawierać również 
innowacyjne elementy mające promować 
zielony ład; ponadto uważa, że zalecenia 
te powinny również wspierać państwa 
członkowskie w rozwiązywaniu problemu 
unikania opodatkowania i agresywnego 
planowania podatkowego;

17. przypomina, że kwestie podatkowe 
wchodzą w zakres wyłącznych 
kompetencji państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 316
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Ustęp 17



PE646.869v01-00 158/210 AM\1196910PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do systematycznego 
uwzględniania kwestii podatkowych w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów w 
celu zapewnienia spójności gospodarczej 
we wszystkich państwach członkowskich 
UE, a także sprawiedliwości systemów 
podatkowych UE; uważa, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów mogą zapewnić 
sprawiedliwą równowagę między źródłami 
dochodów i powinny zawierać również 
innowacyjne elementy mające promować 
zielony ład; ponadto uważa, że zalecenia 
te powinny również wspierać państwa 
członkowskie w rozwiązywaniu problemu 
unikania opodatkowania i agresywnego 
planowania podatkowego;

17. wzywa do systematycznego 
uwzględniania kwestii podatkowych w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów w 
celu zapewnienia spójności gospodarczej 
we wszystkich państwach członkowskich 
UE;

Or. en

Poprawka 317
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do systematycznego 
uwzględniania kwestii podatkowych w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów w 
celu zapewnienia spójności gospodarczej 
we wszystkich państwach członkowskich 
UE, a także sprawiedliwości systemów 
podatkowych UE; uważa, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów mogą zapewnić 
sprawiedliwą równowagę między źródłami 
dochodów i powinny zawierać również 
innowacyjne elementy mające promować 
zielony ład; ponadto uważa, że zalecenia te 
powinny również wspierać państwa 
członkowskie w rozwiązywaniu problemu 
unikania opodatkowania i agresywnego 
planowania podatkowego;

17. wzywa do systematycznego 
uwzględniania kwestii podatkowych w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów w 
celu zapewnienia spójności gospodarczej 
we wszystkich państwach członkowskich 
UE, a także sprawiedliwości systemów 
podatkowych UE; uważa, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów mogą zapewnić 
sprawiedliwą równowagę między źródłami 
dochodów i powinny zawierać również 
innowacyjne elementy mające promować 
zielony ład; ponadto uważa, że zalecenia te 
powinny również wspierać państwa 
członkowskie w rozwiązywaniu problemu 
unikania opodatkowania i agresywnego 
planowania podatkowego; zdecydowanie 
zgadza się z Komisją, że podatki i dopłaty 
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powinny wspierać przejście na 
zrównoważoną gospodarkę; apeluje do 
Komisji o ambitne zalecenia dla 
poszczególnych krajów, promujące 
szybkie wycofanie dopłat do paliw 
kopalnych;

Or. en

Poprawka 318
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Bogdan 
Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do systematycznego 
uwzględniania kwestii podatkowych w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów w 
celu zapewnienia spójności gospodarczej 
we wszystkich państwach członkowskich 
UE, a także sprawiedliwości systemów 
podatkowych UE; uważa, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów mogą zapewnić 
sprawiedliwą równowagę między źródłami 
dochodów i powinny zawierać również 
innowacyjne elementy mające promować 
zielony ład; ponadto uważa, że zalecenia te 
powinny również wspierać państwa 
członkowskie w rozwiązywaniu problemu 
unikania opodatkowania i agresywnego 
planowania podatkowego;

17. wzywa do systematycznego 
uwzględniania kwestii podatkowych w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów; 
uważa, że zalecenia te powinny również 
wspierać państwa członkowskie w 
rozwiązywaniu problemu unikania 
opodatkowania i agresywnego planowania 
podatkowego;

Or. en

Poprawka 319
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka
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17. wzywa do systematycznego 
uwzględniania kwestii podatkowych w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów w 
celu zapewnienia spójności gospodarczej 
we wszystkich państwach członkowskich 
UE, a także sprawiedliwości systemów 
podatkowych UE; uważa, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów mogą zapewnić 
sprawiedliwą równowagę między źródłami 
dochodów i powinny zawierać również 
innowacyjne elementy mające promować 
zielony ład; ponadto uważa, że zalecenia 
te powinny również wspierać państwa 
członkowskie w rozwiązywaniu problemu 
unikania opodatkowania i agresywnego 
planowania podatkowego;

17. wzywa do systematycznego 
uwzględniania kwestii podatkowych w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów w 
celu zapewnienia spójności gospodarczej 
we wszystkich państwach członkowskich 
UE, a także sprawiedliwości systemów 
podatkowych UE;

Or. en

Poprawka 320
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do systematycznego 
uwzględniania kwestii podatkowych w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów w 
celu zapewnienia spójności gospodarczej 
we wszystkich państwach członkowskich 
UE, a także sprawiedliwości systemów 
podatkowych UE; uważa, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów mogą zapewnić 
sprawiedliwą równowagę między źródłami 
dochodów i powinny zawierać również 
innowacyjne elementy mające promować 
zielony ład; ponadto uważa, że zalecenia te 
powinny również wspierać państwa 
członkowskie w rozwiązywaniu problemu 
unikania opodatkowania i agresywnego 
planowania podatkowego;

17. uważa, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów powinny zawierać 
innowacyjne elementy mające promować 
zielony ład; ponadto uważa, że zalecenia te 
powinny również wspierać państwa 
członkowskie w rozwiązywaniu problemu 
unikania opodatkowania i agresywnego 
planowania podatkowego;

Or. en
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Poprawka 321
Billy Kelleher, Monica Semedo

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do systematycznego 
uwzględniania kwestii podatkowych w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów w 
celu zapewnienia spójności gospodarczej 
we wszystkich państwach członkowskich 
UE, a także sprawiedliwości systemów 
podatkowych UE; uważa, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów mogą zapewnić 
sprawiedliwą równowagę między źródłami 
dochodów i powinny zawierać również 
innowacyjne elementy mające promować 
zielony ład; ponadto uważa, że zalecenia te 
powinny również wspierać państwa 
członkowskie w rozwiązywaniu problemu 
unikania opodatkowania i agresywnego 
planowania podatkowego;

17. uważa, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów powinny zawierać 
innowacyjne elementy mające promować 
zielony ład; ponadto uważa, że zalecenia te 
powinny w razie potrzeby wspierać 
państwa członkowskie w rozwiązywaniu 
problemu unikania opodatkowania i 
agresywnego planowania podatkowego;

Or. en

Poprawka 322
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Margarida Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do systematycznego 
uwzględniania kwestii podatkowych w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów w 
celu zapewnienia spójności gospodarczej 
we wszystkich państwach członkowskich 
UE, a także sprawiedliwości systemów 
podatkowych UE; uważa, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów mogą zapewnić 
sprawiedliwą równowagę między źródłami 
dochodów i powinny zawierać również 
innowacyjne elementy mające promować 
zielony ład; ponadto uważa, że zalecenia te 

17. wzywa do systematycznego 
uwzględniania kwestii podatkowych w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów w 
celu zapewnienia spójności gospodarczej 
we wszystkich państwach członkowskich 
UE, a także sprawiedliwości systemów 
podatkowych UE; uważa, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów mogą zapewnić 
sprawiedliwą równowagę między źródłami 
dochodów i powinny zawierać również 
innowacyjne elementy mające promować 
zielony ład; ponadto uważa, że zalecenia te 
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powinny również wspierać państwa 
członkowskie w rozwiązywaniu problemu 
unikania opodatkowania i agresywnego 
planowania podatkowego;

powinny również wspierać państwa 
członkowskie w rozwiązywaniu problemu 
unikania opodatkowania i agresywnego 
planowania podatkowego; apeluje o 
szybkie przyjęcie ustawodawstwa w 
sprawie zasobów własnych na szczeblu 
europejskim, co powinno odbyć się przez 
przyjęcie podatku od gospodarki cyfrowej 
oraz transgranicznego podatku od emisji 
dwutlenku węgla na szczeblu 
europejskim;

Or. en

Poprawka 323
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do systematycznego 
uwzględniania kwestii podatkowych w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów w 
celu zapewnienia spójności gospodarczej 
we wszystkich państwach członkowskich 
UE, a także sprawiedliwości systemów 
podatkowych UE; uważa, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów mogą zapewnić 
sprawiedliwą równowagę między źródłami 
dochodów i powinny zawierać również 
innowacyjne elementy mające promować 
zielony ład; ponadto uważa, że zalecenia te 
powinny również wspierać państwa 
członkowskie w rozwiązywaniu problemu 
unikania opodatkowania i agresywnego 
planowania podatkowego;

17. uważa, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów mogą zapewnić 
sprawiedliwą równowagę między źródłami 
dochodów i powinny zawierać również 
innowacyjne elementy mające promować 
zielony ład; ponadto uważa, że zalecenia te 
powinny również wspierać państwa 
członkowskie w rozwiązywaniu problemu 
unikania opodatkowania i agresywnego 
planowania podatkowego;

Or. en

Poprawka 324
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Projekt rezolucji
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Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do systematycznego 
uwzględniania kwestii podatkowych w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów w 
celu zapewnienia spójności gospodarczej 
we wszystkich państwach członkowskich 
UE, a także sprawiedliwości systemów 
podatkowych UE; uważa, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów mogą zapewnić 
sprawiedliwą równowagę między źródłami 
dochodów i powinny zawierać również 
innowacyjne elementy mające promować 
zielony ład; ponadto uważa, że zalecenia te 
powinny również wspierać państwa 
członkowskie w rozwiązywaniu problemu 
unikania opodatkowania i agresywnego 
planowania podatkowego;

17. wzywa do systematycznego 
uwzględniania kwestii podatkowych w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów w 
celu zapewnienia spójności gospodarczej 
we wszystkich państwach członkowskich 
UE, a także sprawiedliwości systemów 
podatkowych UE, zgodnie z rezolucją w 
sprawie BEPS 2.0 przyjętą niedawno 
przez Parlament Europejski; uważa, że 
zalecenia dla poszczególnych krajów mogą 
zapewnić sprawiedliwą równowagę między 
źródłami dochodów i powinny zawierać 
również innowacyjne elementy mające 
promować zielony ład, z uwzględnieniem 
jego wymiaru społecznego; ponadto 
uważa, że zalecenia te powinny również 
wspierać państwa członkowskie w 
rozwiązywaniu problemu unikania 
opodatkowania i agresywnego planowania 
podatkowego;

Or. en

Poprawka 325
Nicola Beer

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do systematycznego 
uwzględniania kwestii podatkowych w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów w 
celu zapewnienia spójności gospodarczej 
we wszystkich państwach członkowskich 
UE, a także sprawiedliwości systemów 
podatkowych UE; uważa, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów mogą zapewnić 
sprawiedliwą równowagę między źródłami 
dochodów i powinny zawierać również 
innowacyjne elementy mające promować 
zielony ład; ponadto uważa, że zalecenia te 

17. wzywa do systematycznego 
uwzględniania kwestii podatkowych w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów w 
celu zapewnienia spójności gospodarczej 
we wszystkich państwach członkowskich 
UE, a także sprawiedliwości systemów 
podatkowych UE; ponadto uważa, że 
zalecenia te powinny również wspierać 
państwa członkowskie w rozwiązywaniu 
problemu unikania opodatkowania i 
agresywnego planowania podatkowego;
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powinny również wspierać państwa 
członkowskie w rozwiązywaniu problemu 
unikania opodatkowania i agresywnego 
planowania podatkowego;

Or. en

Poprawka 326
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do systematycznego 
uwzględniania kwestii podatkowych w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów w 
celu zapewnienia spójności gospodarczej 
we wszystkich państwach członkowskich 
UE, a także sprawiedliwości systemów 
podatkowych UE; uważa, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów mogą zapewnić 
sprawiedliwą równowagę między źródłami 
dochodów i powinny zawierać również 
innowacyjne elementy mające promować 
zielony ład; ponadto uważa, że zalecenia te 
powinny również wspierać państwa 
członkowskie w rozwiązywaniu problemu 
unikania opodatkowania i agresywnego 
planowania podatkowego;

17. odnotowuje uwzględnianie, w razie 
potrzeby, kwestii podatkowych w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów w 
celu zapewnienia konkurencyjności i 
spójności gospodarczej we wszystkich 
państwach członkowskich UE; uważa, że 
zalecenia dla poszczególnych krajów mogą 
zapewnić sprawiedliwą równowagę między 
źródłami dochodów; zachęca Komisję, aby 
zaczęła rozważać innowacyjne elementy w 
opodatkowaniu w celu pogodzenia 
konkurencyjności z promowaniem 
zielonego ładu, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu przedsiębiorstwom 
unijnym równych warunków działania; 
ponadto uważa, że zalecenia te powinny 
również wspierać państwa członkowskie w 
rozwiązywaniu problemu unikania 
opodatkowania;

Or. en

Poprawka 327
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka



AM\1196910PL.docx 165/210 PE646.869v01-00

PL

17. wzywa do systematycznego 
uwzględniania kwestii podatkowych w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów w 
celu zapewnienia spójności gospodarczej 
we wszystkich państwach członkowskich 
UE, a także sprawiedliwości systemów 
podatkowych UE; uważa, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów mogą zapewnić 
sprawiedliwą równowagę między źródłami 
dochodów i powinny zawierać również 
innowacyjne elementy mające promować 
zielony ład; ponadto uważa, że zalecenia te 
powinny również wspierać państwa 
członkowskie w rozwiązywaniu problemu 
unikania opodatkowania i agresywnego 
planowania podatkowego;

17. wzywa do systematycznego 
uwzględniania kwestii podatkowych w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów w 
celu zapewnienia spójności gospodarczej i 
równych warunków działania we 
wszystkich państwach członkowskich UE, 
a także sprawiedliwości systemów 
podatkowych UE; uważa, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów mogą zapewnić 
sprawiedliwą równowagę między źródłami 
dochodów i powinny zawierać również 
innowacyjne elementy mające promować 
zielony ład; ponadto uważa, że zalecenia te 
powinny również wspierać państwa 
członkowskie w rozwiązywaniu problemu 
unikania opodatkowania i agresywnego 
planowania podatkowego;

Or. en

Poprawka 328
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa państwa członkowskie, aby 
wspierały i realizowały działania UE 
służące zwalczaniu uchylania się od 
opodatkowania, unikania opodatkowania 
i agresywnego planowania podatkowego 
oraz prania pieniędzy, a w szczególności 
aby wdrożyły dyrektywę w sprawie 
przeciwdziałania unikaniu opodatkowania 
(ATAD), w celu zapewnienia zgodności 
UE z obowiązującymi standardami 
międzynarodowymi; wzywa Komisję do 
opublikowania pierwszej oceny dyrektywy 
ATAD, którą należało włączyć do prawa 
krajowego od dnia 1 stycznia 2019 r.; 
domaga się, aby taka ocena obejmowała 
analizę poziomu dochodów z podatku od 
osób prawnych, strategii podatkowych 
wprowadzanych przez korporacje 
wielonarodowe i wzrostu gospodarczego, a 
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także ocenę skuteczności wdrażania w 
stosunku do nowych strategii unikania 
opodatkowania;

Or. en

Poprawka 329
Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. Praworządność
powtarza, że poszanowanie zasady 
praworządności to absolutna podstawa 
inicjatyw biznesowych, inwestycji i dobrze 
funkcjonującego rynku pracy oraz 
zasadniczy warunek wstępny zgodności z 
zasadami należytego zarządzania 
finansami, zapisanymi w art. 317 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 
apeluje w związku z tym do Rady o 
rozpoczęcie w tej sprawie negocjacji 
międzyinstytucjonalnych w 
najwcześniejszym możliwym terminie;

Or. en

Poprawka 330
Marek Belka, Margarida Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreślając, że uchylanie się od 
opodatkowania powoduje poważne ubytki 
w budżetach państw członkowskich UE, 
apeluje do Komisji i Rady o podjęcie 
zdecydowanych kroków w celu 
przezwyciężenia impasu w negocjacjach w 
sprawie wspólnej (skonsolidowanej) 
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podstawy opodatkowania osób prawnych 
oraz publicznej sprawozdawczości w 
podziale na kraje; podkreśla potrzebę 
zajęcia przez UE jasnego wspólnego 
stanowiska w międzynarodowych 
negocjacjach dotyczących wyzwań 
podatkowych wynikających z cyfryzacji 
gospodarki;

Or. en

Poprawka 331
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP), które są ważnym 
motorem zatrudnienia, nie mogą w pełni 
wykorzystać potencjału jednolitego rynku 
europejskiego z powodu barier 
legislacyjnych i administracyjnych; wzywa 
Komisję do ograniczenia tych barier; 
ponadto wzywa Komisję do walki z 
nieuczciwą konkurencją i 
niesprawiedliwym opodatkowaniem wśród 
MŚP i korporacji wielonarodowych;

Or. en

Poprawka 332
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. uważa, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów mogą mieć na celu 
zapewnienie sprawiedliwej równowagi 
między źródłami dochodów i powinny 
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zawierać również innowacyjne elementy 
mające promować zielony ład w 
kontekście silniejszej i spójniejszej Unii 
Europejskiej; ponadto uważa, że zalecenia 
te powinny również wspierać państwa 
członkowskie w ich wysiłkach 
zmierzających do rozwiązania problemu 
unikania opodatkowania i agresywnego 
planowania podatkowego;

Or. en

Poprawka 333
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. ponawia apel o wprowadzenie 
wspólnej skonsolidowanej podstawy 
opodatkowania osób prawnych (CCCTB), 
opodatkowania gospodarki cyfrowej oraz 
publicznej sprawozdawczości korporacji 
wielonarodowych w podziale na kraje, w 
celu poprawy sprawiedliwości i 
efektywności unijnych systemów 
podatkowych;

Or. en

Poprawka 334
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. przypomina, że wysokie poziomy 
opodatkowania w Europie stanowią 
przeszkodę dla inwestycji i zatrudnienia; 
popiera inicjatywy Komisji zmierzające do 
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zwiększenia przejrzystości i 
zreformowania systemu VAT;

Or. en

Poprawka 335
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. popiera inicjatywy Komisji 
zmierzające do zwiększenia przejrzystości i 
zreformowania systemu VAT, a także 
dostrzega kroki, jakie poczyniono już w 
odniesieniu do wspólnej skonsolidowanej 
podstawy opodatkowania osób prawnych; 
przyjmuje z zadowoleniem starania na 
rzecz zwalczania unikania 
opodatkowania, uchylania się od 
opodatkowania i oszustw podatkowych 
prowadzone na szczeblu 
międzynarodowym; zauważa, że poprawa 
efektywności krajowych systemów 
opodatkowania może znacznie zwiększyć 
dochody rządowe;

Or. en

Poprawka 336
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. w dalszym ciągu wyraża 
zaniepokojenie konsekwencjami 
konkurencji podatkowej w obrębie UE i z 
państwami trzecimi dla stabilności 
systemów podatkowych i poboru 
podatków, a także jej wpływem na 
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zdolność fiskalną i uczciwą konkurencję 
na rynku wewnętrznym UE;

Or. en

Poprawka 337
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 17 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17d. wzywa do ustanowienia rocznej 
analizy luki podatkowej w Europie, która 
umożliwiłaby obserwację ewolucji luki 
podatkowej w czasie i, ostatecznie, 
wypracowanie wytycznych dotyczących 
opodatkowania i polityki przejrzystości;

Or. en

Poprawka 338
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 17 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17e. przypomina o potrzebie corocznego 
sporządzania wykazu szkodliwych praktyk 
podatkowych, który może być przydatny 
podczas formułowania polityki 
podatkowej;

Or. en

Poprawka 339
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Śródtytuł 7
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Projekt rezolucji Poprawka

Sytuacja na rynku pracy skreśla się

Or. en

Poprawka 340
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Śródtytuł 7

Projekt rezolucji Poprawka

Sytuacja na rynku pracy Polityka zatrudnienia

Or. en

Poprawka 341
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. odnotowuje, że stopa zatrudnienia 
w UE-28 wynosi obecnie 73,1 % i jest to 
najwyższa średnia roczna, jaką 
kiedykolwiek odnotowano, zaś bezrobocie 
wynosi 7,6 % w strefie euro i 6,3 % w całej 
UE;

18. odnotowuje, że stopa zatrudnienia 
w UE-28 wynosi obecnie 73,1 % i jest to 
najwyższa średnia roczna, jaką 
kiedykolwiek odnotowano, zaś bezrobocie 
wynosi 7,6 % w strefie euro i 6,3 % w całej 
UE; podkreśla jednak, że stopa bezrobocia 
pozostaje znacznie wyższa w krajach 
peryferyjnych, takich jak Grecja (17,3 % 
w 2019 r.) czy Hiszpania (13,9 % w 2019 
r.), a zarazem w krajach tych na 
niepokojącym poziomie utrzymuje się 
bezrobocie młodzieży; zauważa, że 
tendencja ta odzwierciedla dwoistość 
procesów odbudowy pokryzysowej w 
Europie, pogłębiając różnice między 
krajami strefy euro – tymi, które mają 
nadwyżki, i tymi, które odnotowują 
deficyt;
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Or. en

Poprawka 342
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. odnotowuje, że stopa zatrudnienia 
w UE-28 wynosi obecnie 73,1 % i jest to 
najwyższa średnia roczna, jaką 
kiedykolwiek odnotowano, zaś bezrobocie 
wynosi 7,6 % w strefie euro i 6,3 % w całej 
UE;

18. odnotowuje, że stopa zatrudnienia 
w UE-28 wynosi obecnie 73,1 % i jest to 
najwyższa średnia roczna, jaką 
kiedykolwiek odnotowano, zaś bezrobocie 
wynosi 7,6 % w strefie euro i 6,3 % w całej 
UE; podkreśla potrzebę tworzenia 
społecznie i środowiskowo 
zrównoważonych miejsc pracy; podkreśla, 
że zrównoważenie pod względem 
społecznym obejmuje odpowiednie 
warunki pracy, skuteczną reprezentację 
pracowników i prawo do rokowań 
zbiorowych, a także wypłatę wynagrodzeń 
co najmniej zapewniających utrzymanie;

Or. en

Poprawka 343
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. odnotowuje, że stopa zatrudnienia 
w UE-28 wynosi obecnie 73,1 % i jest to 
najwyższa średnia roczna, jaką 
kiedykolwiek odnotowano, zaś bezrobocie 
wynosi 7,6 % w strefie euro i 6,3 % w całej 
UE;

18. odnotowuje, że stopa zatrudnienia 
w UE-28 wynosi obecnie 73,1 % i jest to 
najwyższa średnia roczna, jaką 
kiedykolwiek odnotowano, zaś bezrobocie 
wynosi 7,6 % w strefie euro i 6,3 % w całej 
UE; wyraża zaniepokojenie wysokim 
bezrobociem w niektórych krajach strefy 
euro, gdzie najwyższa notowana stopa 
bezrobocia wynosi 16,8 %; 
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Or. en

Poprawka 344
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. odnotowuje, że stopa zatrudnienia 
w UE-28 wynosi obecnie 73,1 % i jest to 
najwyższa średnia roczna, jaką 
kiedykolwiek odnotowano, zaś bezrobocie 
wynosi 7,6 % w strefie euro i 6,3 % w całej 
UE;

18. odnotowuje, że stopa zatrudnienia 
w UE-28 wynosi obecnie 73,1 % i jest to 
najwyższa średnia roczna, jaką 
kiedykolwiek odnotowano, zaś bezrobocie 
wynosi 7,6 % w strefie euro i 6,3 % w całej 
UE; wyraża zaniepokojenie wysokim 
poziomem bezrobocia młodzieży w wielu 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 345
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. odnotowuje, że stopa zatrudnienia 
w UE-28 wynosi obecnie 73,1 % i jest to 
najwyższa średnia roczna, jaką 
kiedykolwiek odnotowano, zaś bezrobocie 
wynosi 7,6 % w strefie euro i 6,3 % w całej 
UE;

18. odnotowuje, że stopa zatrudnienia 
w UE-28 wynosi obecnie 73,1 % i jest to 
najwyższa średnia roczna, jaką 
kiedykolwiek odnotowano, zaś bezrobocie 
wynosi 7,6 % w strefie euro i 6,3 % w całej 
UE; zauważa, że utrzymują się znaczne 
różnice między państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 346
Enikő Győri

Projekt rezolucji
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Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. odnotowuje, że stopa zatrudnienia 
w UE-28 wynosi obecnie 73,1 % i jest to 
najwyższa średnia roczna, jaką 
kiedykolwiek odnotowano, zaś bezrobocie 
wynosi 7,6 % w strefie euro i 6,3 % w całej 
UE;

18. odnotowuje, że stopa zatrudnienia 
w UE-28 wynosi obecnie 73,1 % i jest to 
najwyższa średnia roczna, jaką 
kiedykolwiek odnotowano, zaś bezrobocie 
wynosi 7,6 % w strefie euro i 6,3 % w całej 
UE, z tendencją zniżkową widoczną w 
2020 i 2021 r.;

Or. en

Poprawka 347
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zauważa, że elastyczne rynki pracy, 
a także systemy edukacji skupiające się na 
umiejętnościach ułatwiających 
znalezienie zatrudnienia pomagają 
zmniejszyć bezrobocie młodzieży i ogólne 
bezrobocie; odnotowuje, że dualne 
systemy kształcenia, łączące edukację 
formalną i praktyczną, osiągają 
szczególnie dobre wyniki pod względem 
przygotowania młodych osób do wyzwań 
rynku pracy;

Or. en

Poprawka 348
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla znaczenie wkładu 
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państw członkowskich w realizację celów 
zrównoważonego rozwoju oraz potencjał 
tego wkładu pod względem zatrudnienia, 
gdyż doprowadzi on do powstania nowych 
miejsc pracy w sektorze usługowym, a 
także w obszarze rozwoju 
zrównoważonych produktów i rynków;

Or. en

Poprawka 349
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że według unijnego 
badania aktywności ekonomicznej 
ludności 8,3 mln osób w UE wbrew swojej 
woli pracuje w niepełnym wymiarze 
godzin, a dwie trzecie tej grupy to kobiety; 
zwraca się do Komisji o przeanalizowanie 
wpływu tego zjawiska na systemy 
emerytalne i finanse publiczne;

skreśla się

Or. en

Poprawka 350
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że według unijnego 
badania aktywności ekonomicznej ludności 
8,3 mln osób w UE wbrew swojej woli 
pracuje w niepełnym wymiarze godzin, a 
dwie trzecie tej grupy to kobiety; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
tego zjawiska na systemy emerytalne i 
finanse publiczne;

19. podkreśla, że według unijnego 
badania aktywności ekonomicznej ludności 
8,3 mln osób w UE wbrew swojej woli 
pracuje w niepełnym wymiarze godzin, a 
dwie trzecie tej grupy to kobiety; 
przypomina, że upowszechnienie się 
niepewnych form zatrudnienia w UE, w 
tym powstanie nowych rodzajów 
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zatrudnienia oferowanych przez platformy 
internetowe, jest bezpośrednią 
konsekwencją deregulacji rynku pracy i 
stanowi zagrożenie dla spójności 
społecznej (dotykając głównie młodzieży), 
a zarazem wpływa niekorzystnie na popyt 
zagregowany; domaga się od Komisji 
podjęcia środków na rzecz ochrony 
pracowników objętych tymi nowymi 
formami zatrudnienia oraz zwraca się do 
Komisji o przeanalizowanie wpływu tego 
zjawiska na systemy emerytalne i finanse 
publiczne;

Or. en

Poprawka 351
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że według unijnego 
badania aktywności ekonomicznej ludności 
8,3 mln osób w UE wbrew swojej woli 
pracuje w niepełnym wymiarze godzin, a 
dwie trzecie tej grupy to kobiety; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
tego zjawiska na systemy emerytalne i 
finanse publiczne;

19. zwraca uwagę na problem 
niedostatecznego zatrudnienia niektórych 
osób w UE, które chciałyby pracować 
więcej, a także na zmarnowany potencjał 
gospodarczy, jaki stanowią osoby 
pragnące wnosić więcej do gospodarki, 
lecz pozbawione takiej możliwości; 
podkreśla, że według unijnego badania 
aktywności ekonomicznej ludności z 2018 
r. 8,3 mln osób w UE wbrew swojej woli 
pracuje w niepełnym wymiarze godzin, a 
dwie trzecie tej grupy to kobiety; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
tego zjawiska na systemy emerytalne i 
finanse publiczne;

Or. en

Poprawka 352
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca
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Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że według unijnego 
badania aktywności ekonomicznej ludności 
8,3 mln osób w UE wbrew swojej woli 
pracuje w niepełnym wymiarze godzin, a 
dwie trzecie tej grupy to kobiety; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
tego zjawiska na systemy emerytalne i 
finanse publiczne;

19. podkreśla, że według unijnego 
badania aktywności ekonomicznej ludności 
8,3 mln osób w UE wbrew swojej woli 
pracuje w niepełnym wymiarze godzin, a 
dwie trzecie tej grupy to kobiety; zwraca 
się do Komisji o przeanalizowanie wpływu 
tego zjawiska na systemy emerytalne i 
finanse publiczne z uwzględnieniem 
wpływu klina podatkowego na odsetek 
osób zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze godzin;

Or. en

Poprawka 353
Margarida Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. odnotowuje, że mimo poprawy 
sytuacji na europejskim rynku pracy 
wzrost wydajności spowolnił i utrzymują 
się duże rozbieżności; zauważając, że 
niedobory umiejętności pozostają jedną z 
głównych przeszkód dla inwestycji, 
uznaje, że zmiany technologiczne mogą 
mieć istotny wpływ na miejsca pracy oraz 
że potrzebna jest długoterminowa 
strategia wspierania dostosowujących się i 
integracyjnych systemów rozwijania 
umiejętności;

Or. en

Poprawka 354
Pedro Marques, Margarida Marques
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Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. odnotowuje znaczne zróżnicowanie 
sytuacji na rynkach pracy państw 
członkowskich; podkreśla istotną rolę 
inwestycji pod względem promowania 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy;

Or. en

Poprawka 355
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. przyjmuje do wiadomości ustalenie 
zawarte w sprawozdaniu przedkładanym 
w ramach mechanizmu ostrzegania 2020, 
zgodnie z którym wzrost płac na poziomie 
strefy euro jest nadal niższy, niż można by 
oczekiwać przy obecnej stopie bezrobocia 
na podstawie danych historycznych, i że 
wpływa to na poziom inflacji; podkreśla, 
że obecnie niska produktywność i inflacja 
w połączeniu z reformami strukturalnymi 
przenoszącymi negocjacje zbiorowe na 
poziom przedsiębiorstw są szkodliwe dla 
wzrostu płac i prowadzą do większej 
nierówności dochodowej oraz wzrostu 
liczby ubogich pracujących, przy czym 
ubóstwo pracujących dotyka prawie co 
dziesiątego pracownika w Europie; w 
związku z tym opowiada się za wzrostem 
płac;

skreśla się

Or. en

Poprawka 356



AM\1196910PL.docx 179/210 PE646.869v01-00

PL

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. przyjmuje do wiadomości ustalenie 
zawarte w sprawozdaniu przedkładanym 
w ramach mechanizmu ostrzegania 2020, 
zgodnie z którym wzrost płac na poziomie 
strefy euro jest nadal niższy, niż można by 
oczekiwać przy obecnej stopie bezrobocia 
na podstawie danych historycznych, i że 
wpływa to na poziom inflacji; podkreśla, 
że obecnie niska produktywność i inflacja 
w połączeniu z reformami strukturalnymi 
przenoszącymi negocjacje zbiorowe na 
poziom przedsiębiorstw są szkodliwe dla 
wzrostu płac i prowadzą do większej 
nierówności dochodowej oraz wzrostu 
liczby ubogich pracujących, przy czym 
ubóstwo pracujących dotyka prawie co 
dziesiątego pracownika w Europie; w 
związku z tym opowiada się za wzrostem 
płac;

skreśla się

Or. en

Poprawka 357
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. przyjmuje do wiadomości ustalenie 
zawarte w sprawozdaniu przedkładanym 
w ramach mechanizmu ostrzegania 2020, 
zgodnie z którym wzrost płac na poziomie 
strefy euro jest nadal niższy, niż można by 
oczekiwać przy obecnej stopie bezrobocia 
na podstawie danych historycznych, i że 
wpływa to na poziom inflacji; podkreśla, 
że obecnie niska produktywność i inflacja 
w połączeniu z reformami strukturalnymi 

skreśla się
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przenoszącymi negocjacje zbiorowe na 
poziom przedsiębiorstw są szkodliwe dla 
wzrostu płac i prowadzą do większej 
nierówności dochodowej oraz wzrostu 
liczby ubogich pracujących, przy czym 
ubóstwo pracujących dotyka prawie co 
dziesiątego pracownika w Europie; w 
związku z tym opowiada się za wzrostem 
płac;

Or. en

Poprawka 358
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. przyjmuje do wiadomości ustalenie 
zawarte w sprawozdaniu przedkładanym w 
ramach mechanizmu ostrzegania 2020, 
zgodnie z którym wzrost płac na poziomie 
strefy euro jest nadal niższy, niż można by 
oczekiwać przy obecnej stopie bezrobocia 
na podstawie danych historycznych, i że 
wpływa to na poziom inflacji; podkreśla, 
że obecnie niska produktywność i inflacja 
w połączeniu z reformami strukturalnymi 
przenoszącymi negocjacje zbiorowe na 
poziom przedsiębiorstw są szkodliwe dla 
wzrostu płac i prowadzą do większej 
nierówności dochodowej oraz wzrostu 
liczby ubogich pracujących, przy czym 
ubóstwo pracujących dotyka prawie co 
dziesiątego pracownika w Europie; w 
związku z tym opowiada się za wzrostem 
płac;

20. przyjmuje do wiadomości ustalenie 
zawarte w sprawozdaniu przedkładanym w 
ramach mechanizmu ostrzegania 2020, 
zgodnie z którym wzrost płac na poziomie 
strefy euro jest nadal niższy, niż można by 
oczekiwać przy obecnej stopie bezrobocia 
na podstawie danych historycznych, i że 
wpływa to na poziom inflacji; podkreśla, 
że obecnie niska produktywność i inflacja 
w połączeniu z reformami strukturalnymi 
przenoszącymi negocjacje zbiorowe na 
poziom przedsiębiorstw są szkodliwe dla 
wzrostu płac i prowadzą do większej 
nierówności dochodowej oraz wzrostu 
liczby ubogich pracujących, przy czym 
ubóstwo pracujących dotyka prawie co 
dziesiątego pracownika w Europie; w 
związku z tym opowiada się za wzrostem 
płac; przypomina, że poziom wynagrodzeń 
dużych grup europejskich pracowników 
jest niesprawiedliwie niski, co skutkuje 
napięciami społecznymi oraz ma 
niekorzystny wpływ na aktywność 
ekonomiczną i wzrost gospodarczy; w 
związku z tym wzywa Komisję do 
zaproponowania przepisów w sprawie 
ogólnounijnych zasad dotyczących 
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sprawiedliwych wynagrodzeń 
minimalnych, gwarantujących godziwą 
jakość życia wszystkim pracownikom, a 
także minimalny poziom ochrony 
socjalnej; apeluje o politykę wspierającą 
ustanawianie programów dochodów 
minimalnych i rokowań zbiorowych jako 
głównego czynnika stymulującego 
dodatnią dynamikę płac;

Or. en

Poprawka 359
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. przyjmuje do wiadomości ustalenie 
zawarte w sprawozdaniu przedkładanym w 
ramach mechanizmu ostrzegania 2020, 
zgodnie z którym wzrost płac na poziomie 
strefy euro jest nadal niższy, niż można by 
oczekiwać przy obecnej stopie bezrobocia 
na podstawie danych historycznych, i że 
wpływa to na poziom inflacji; podkreśla, 
że obecnie niska produktywność i inflacja 
w połączeniu z reformami strukturalnymi 
przenoszącymi negocjacje zbiorowe na 
poziom przedsiębiorstw są szkodliwe dla 
wzrostu płac i prowadzą do większej 
nierówności dochodowej oraz wzrostu 
liczby ubogich pracujących, przy czym 
ubóstwo pracujących dotyka prawie co 
dziesiątego pracownika w Europie; w 
związku z tym opowiada się za wzrostem 
płac;

20. przyjmuje do wiadomości ustalenie 
zawarte w sprawozdaniu przedkładanym w 
ramach mechanizmu ostrzegania 2020, 
zgodnie z którym wzrost płac na poziomie 
strefy euro jest nadal niższy, niż można by 
oczekiwać przy obecnej stopie bezrobocia 
na podstawie danych historycznych, i że 
wpływa to na poziom inflacji; podkreśla, 
że obecnie niska produktywność i inflacja 
w połączeniu z reformami strukturalnymi 
przenoszącymi negocjacje zbiorowe na 
poziom przedsiębiorstw są szkodliwe dla 
wzrostu płac i prowadzą do większej 
nierówności dochodowej oraz wzrostu 
liczby ubogich pracujących, przy czym 
ubóstwo pracujących dotyka prawie co 
dziesiątego pracownika w Europie; w 
związku z tym stwierdza, że niezbędny 
wzrost płac można osiągnąć jedynie przez 
odwrócenie procesu liberalizacji rynku 
pracy oraz promowanie wysokiej jakości i 
stabilności miejsc pracy; apeluje do 
Komisji, aby w swoich zaleceniach dla 
poszczególnych krajów odeszła od 
systematycznych wezwań do deregulacji 
rynku pracy;
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Or. en

Poprawka 360
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. przyjmuje do wiadomości ustalenie 
zawarte w sprawozdaniu przedkładanym w 
ramach mechanizmu ostrzegania 2020, 
zgodnie z którym wzrost płac na poziomie 
strefy euro jest nadal niższy, niż można by 
oczekiwać przy obecnej stopie bezrobocia 
na podstawie danych historycznych, i że 
wpływa to na poziom inflacji; podkreśla, 
że obecnie niska produktywność i inflacja 
w połączeniu z reformami strukturalnymi 
przenoszącymi negocjacje zbiorowe na 
poziom przedsiębiorstw są szkodliwe dla 
wzrostu płac i prowadzą do większej 
nierówności dochodowej oraz wzrostu 
liczby ubogich pracujących, przy czym 
ubóstwo pracujących dotyka prawie co 
dziesiątego pracownika w Europie; w 
związku z tym opowiada się za wzrostem 
płac;

20. przyjmuje do wiadomości ustalenie 
zawarte w sprawozdaniu przedkładanym w 
ramach mechanizmu ostrzegania 2020, 
zgodnie z którym sytuacja na rynkach 
pracy nadal się poprawiała, a bezrobocie 
zmalało we wszystkich państwach 
członkowskich UE; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że w wielu krajach 
nastąpił wzrost płac, wyraża jednak 
zaniepokojenie szybszym tempem wzrostu 
jednostkowych kosztów pracy w wielu 
państwach członkowskich, 
spowodowanym zarówno przyspieszeniem 
tempa wzrostu płac, jak i mniejszym 
wzrostem wydajności;

Or. en

Poprawka 361
Marek Belka, Margarida Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. przyjmuje do wiadomości ustalenie 
zawarte w sprawozdaniu przedkładanym w 
ramach mechanizmu ostrzegania 2020, 
zgodnie z którym wzrost płac na poziomie 
strefy euro jest nadal niższy, niż można by 

20. zwracając uwagę na fakt, że 
bezrobocie młodzieży pozostaje poważnym 
problemem w wielu państwach 
członkowskich UE, podkreśla, że stopa 
bezrobocia w UE stale maleje; przyjmuje 
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oczekiwać przy obecnej stopie bezrobocia 
na podstawie danych historycznych, i że 
wpływa to na poziom inflacji; podkreśla, 
że obecnie niska produktywność i inflacja 
w połączeniu z reformami strukturalnymi 
przenoszącymi negocjacje zbiorowe na 
poziom przedsiębiorstw są szkodliwe dla 
wzrostu płac i prowadzą do większej 
nierówności dochodowej oraz wzrostu 
liczby ubogich pracujących, przy czym 
ubóstwo pracujących dotyka prawie co 
dziesiątego pracownika w Europie; w 
związku z tym opowiada się za wzrostem 
płac;

do wiadomości ustalenie zawarte w 
sprawozdaniu przedkładanym w ramach 
mechanizmu ostrzegania 2020, zgodnie z 
którym wzrost płac na poziomie strefy euro 
jest nadal niższy, niż można by oczekiwać 
przy obecnej stopie bezrobocia na 
podstawie danych historycznych, i że 
wpływa to na poziom inflacji; podkreśla, 
że obecnie niska produktywność i inflacja 
w połączeniu z reformami strukturalnymi 
przenoszącymi negocjacje zbiorowe na 
poziom przedsiębiorstw są szkodliwe dla 
wzrostu płac i prowadzą do większej 
nierówności dochodowej oraz wzrostu 
liczby ubogich pracujących, przy czym 
ubóstwo pracujących dotyka prawie co 
dziesiątego pracownika w Europie; w 
związku z tym opowiada się za wzrostem 
płac;

Or. en

Poprawka 362
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. przyjmuje do wiadomości ustalenie 
zawarte w sprawozdaniu przedkładanym w 
ramach mechanizmu ostrzegania 2020, 
zgodnie z którym wzrost płac na poziomie 
strefy euro jest nadal niższy, niż można by 
oczekiwać przy obecnej stopie bezrobocia 
na podstawie danych historycznych, i że 
wpływa to na poziom inflacji; podkreśla, 
że obecnie niska produktywność i inflacja 
w połączeniu z reformami strukturalnymi 
przenoszącymi negocjacje zbiorowe na 
poziom przedsiębiorstw są szkodliwe dla 
wzrostu płac i prowadzą do większej 
nierówności dochodowej oraz wzrostu 
liczby ubogich pracujących, przy czym 
ubóstwo pracujących dotyka prawie co 
dziesiątego pracownika w Europie; w 

20. odnotowuje, że sytuacja na 
rynkach pracy poprawia się oraz że 
bezrobocie zmalało we wszystkich 
państwach członkowskich UE, zwłaszcza 
wśród młodzieży i długotrwale 
bezrobotnych; przyjmuje do wiadomości 
ustalenie zawarte w sprawozdaniu 
przedkładanym w ramach mechanizmu 
ostrzegania 2020, zgodnie z którym 
kurczenie się rynku pracy znalazło 
odzwierciedlenie w większym wzroście 
wynagrodzeń, a realny wzrost płac 
przewyższa wydajność pracy od 2018 r.; 
ponadto zwraca uwagę na zawarte we 
wspomnianym sprawozdaniu ustalenie, że 
w wielu państwach członkowskich 
jednostkowe koszty pracy rosły w szybszym 
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związku z tym opowiada się za wzrostem 
płac;

tempie ze względu na szybszą dynamikę 
płac i słabszy wzrost wydajności; w 
związku z tym opowiada się za wzrostem 
płac odpowiednio do wzrostu wydajności 
w celu zagwarantowania 
konkurencyjności gospodarki UE, 
zwłaszcza w czasach nasilających się 
napięć globalnych;

Or. en

Poprawka 363
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. przyjmuje do wiadomości ustalenie 
zawarte w sprawozdaniu przedkładanym w 
ramach mechanizmu ostrzegania 2020, 
zgodnie z którym wzrost płac na poziomie 
strefy euro jest nadal niższy, niż można by 
oczekiwać przy obecnej stopie bezrobocia 
na podstawie danych historycznych, i że 
wpływa to na poziom inflacji; podkreśla, 
że obecnie niska produktywność i inflacja 
w połączeniu z reformami strukturalnymi 
przenoszącymi negocjacje zbiorowe na 
poziom przedsiębiorstw są szkodliwe dla 
wzrostu płac i prowadzą do większej 
nierówności dochodowej oraz wzrostu 
liczby ubogich pracujących, przy czym 
ubóstwo pracujących dotyka prawie co 
dziesiątego pracownika w Europie; w 
związku z tym opowiada się za wzrostem 
płac;

20. przyjmuje do wiadomości ustalenie 
zawarte w sprawozdaniu przedkładanym w 
ramach mechanizmu ostrzegania 2020, 
zgodnie z którym wzrost płac na poziomie 
strefy euro jest nadal niższy, niż można by 
oczekiwać przy obecnej stopie bezrobocia 
na podstawie danych historycznych, i że 
wpływa to na poziom inflacji; podkreśla, 
że obecnie niska produktywność i inflacja 
przyczyniają się do większej nierówności 
dochodowej oraz wzrostu liczby ubogich 
pracujących, przy czym ubóstwo 
pracujących dotyka prawie co dziesiątego 
pracownika w Europie; w związku z tym 
opowiada się za wzrostem płac;

Or. en

Poprawka 364
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
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Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. przyjmuje do wiadomości ustalenie 
zawarte w sprawozdaniu przedkładanym w 
ramach mechanizmu ostrzegania 2020, 
zgodnie z którym wzrost płac na poziomie 
strefy euro jest nadal niższy, niż można by 
oczekiwać przy obecnej stopie bezrobocia 
na podstawie danych historycznych, i że 
wpływa to na poziom inflacji; podkreśla, że 
obecnie niska produktywność i inflacja w 
połączeniu z reformami strukturalnymi 
przenoszącymi negocjacje zbiorowe na 
poziom przedsiębiorstw są szkodliwe dla 
wzrostu płac i prowadzą do większej 
nierówności dochodowej oraz wzrostu 
liczby ubogich pracujących, przy czym 
ubóstwo pracujących dotyka prawie co 
dziesiątego pracownika w Europie; w 
związku z tym opowiada się za wzrostem 
płac;

20. przyjmuje do wiadomości ustalenie 
zawarte w sprawozdaniu przedkładanym w 
ramach mechanizmu ostrzegania 2020, 
zgodnie z którym wzrost płac na poziomie 
strefy euro jest nadal niższy, niż można by 
oczekiwać przy obecnej stopie bezrobocia 
na podstawie danych historycznych, i że 
wpływa to na poziom inflacji; podkreśla 
znaczenie negocjacji zbiorowych dla 
trwałego wzrostu płac i elastyczności dla 
przedsiębiorstw; podkreśla, że polityki 
Unii, w tym służące wdrażaniu 
Europejskiego filaru praw socjalnych, nie 
mogą podważać funkcjonowania żadnych 
rynków pracy zależnych od rokowań 
zbiorowych ani ingerować w sprawy 
objęte rokowaniami zbiorowymi w tych 
krajach;

Or. en

Poprawka 365
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podziela opinię, że bardzo 
niepokojący jest fakt, iż w niektórych 
krajach nierówności dochodowe 
przewyższają poziom sprzed kryzysu, co 
często wiąże się z nierównością szans w 
dostępie do edukacji, szkoleń i ochrony 
socjalnej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 366
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José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podziela opinię, że bardzo 
niepokojący jest fakt, iż w niektórych 
krajach nierówności dochodowe 
przewyższają poziom sprzed kryzysu, co 
często wiąże się z nierównością szans w 
dostępie do edukacji, szkoleń i ochrony 
socjalnej;

21. podziela opinię, że bardzo 
niepokojący jest fakt, iż w niektórych 
krajach nierówności dochodowe 
przewyższają poziom sprzed kryzysu, co 
dotyka nowych grup ludności i często 
wiąże się z nierównością szans w dostępie 
do edukacji, szkoleń i ochrony socjalnej; 
podkreśla znaczenie mających charakter 
redystrybucyjny, tj. progresywnych, 
podatków od dochodów dla uporania się z 
narastającymi nierównościami w UE; 
zauważa, że dumping w opodatkowaniu 
osób prawnych sprzyja nierównościom, 
pozbawiając państwa członkowskie 
niezbędnych zasobów na finansowanie 
usług publicznych i przenosząc obciążenie 
podatkowe na dochód z pracy;

Or. en

Poprawka 367
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podziela opinię, że bardzo 
niepokojący jest fakt, iż w niektórych 
krajach nierówności dochodowe 
przewyższają poziom sprzed kryzysu, co 
często wiąże się z nierównością szans w 
dostępie do edukacji, szkoleń i ochrony 
socjalnej;

21. podziela opinię, że bardzo 
niepokojący jest fakt, iż w niektórych 
krajach nierówności dochodowe 
przewyższają poziom sprzed kryzysu, co 
często wiąże się z nierównością szans w 
dostępie do edukacji, szkoleń i ochrony 
socjalnej; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o radykalne ograniczenie 
importu taniej siły roboczej do UE, 
powodującego obniżanie cen pracy;

Or. en
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Poprawka 368
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podziela opinię, że bardzo 
niepokojący jest fakt, iż w niektórych 
krajach nierówności dochodowe 
przewyższają poziom sprzed kryzysu, co 
często wiąże się z nierównością szans w 
dostępie do edukacji, szkoleń i ochrony 
socjalnej;

21. podziela opinię, że bardzo 
niepokojący jest fakt, iż w niektórych 
krajach nierówności dochodowe 
przewyższają poziom sprzed kryzysu, co 
często wiąże się z nierównością szans w 
dostępie do edukacji i szkoleń; wzywa 
zatem państwa członkowskie do wdrożenia 
odpowiednich strategii politycznych oraz 
do inwestycji w celu zapewnienia równego 
dostępu do kształcenia i szkolenia przez 
cale życie;

Or. en

Poprawka 369
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podziela opinię, że bardzo 
niepokojący jest fakt, iż w niektórych 
krajach nierówności dochodowe 
przewyższają poziom sprzed kryzysu, co 
często wiąże się z nierównością szans w 
dostępie do edukacji, szkoleń i ochrony 
socjalnej;

21. podkreśla, że równość szans w 
dostępie do edukacji, szkoleń i ochrony 
socjalnej to ważny czynnik dalszego 
ograniczania nierówności dochodowych;

Or. en

Poprawka 370
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink
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Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podziela opinię, że bardzo 
niepokojący jest fakt, iż w niektórych 
krajach nierówności dochodowe 
przewyższają poziom sprzed kryzysu, co 
często wiąże się z nierównością szans w 
dostępie do edukacji, szkoleń i ochrony 
socjalnej;

21. podziela opinię, że bardzo 
niepokojący jest fakt, iż w niektórych 
krajach nierówności dochodowe 
przewyższają poziom sprzed kryzysu; w 
tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
wysiłki tych państw członkowskich, które 
odchodzą od wysokiego obciążenia 
podatkowego pracy w Europie;

Or. en

Poprawka 371
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla fakt, że liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym wynosi – według danych z 
2017 r. – 113 mln, czyli 22,5 % ludności;

skreśla się

Or. en

Poprawka 372
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla fakt, że liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym wynosi – według danych z 
2017 r. – 113 mln, czyli 22,5 % ludności;

22. podkreśla fakt, że liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym wynosi – według danych z 
2017 r. – 113 mln, czyli 22,5 % ludności; 
podkreśla fakt, że w 2017 r. 9,4 % 
wszystkich osób zatrudnionych w UE było 
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zagrożonych ubóstwem; przypomina, że 
nie osiągnięto jeszcze celów określonych 
w 2010 r. w strategii „Europa 2020” (tj. 
zmniejszenia o 20 mln liczby osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym do 2020 r.), gdyż liczba osób 
znajdujących się w tej sytuacji znacznie 
wzrosła;

Or. en

Poprawka 373
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla fakt, że liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym wynosi – według danych z 
2017 r. – 113 mln, czyli 22,5 % ludności;

22. podkreśla fakt, że liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym wynosi – według danych z 
2017 r. – 113 mln, czyli 22,5 % ludności, 
co stoi w wyraźnej sprzeczności z art. 3 
TUE, stanowiącym, że „celem Unii jest 
wspieranie dobrobytu jej narodów”;

Or. en

Poprawka 374
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla fakt, że liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym wynosi – według danych z 
2017 r. – 113 mln, czyli 22,5 % ludności;

22. podkreśla fakt, że liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym wynosi – według danych z 
2017 r. – 113 mln, czyli 22,5 % ludności i z 
zadowoleniem odnotowuje jej spadek do 
21,9 % w 2018 r.;
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Or. en

Poprawka 375
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla fakt, że liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym wynosi – według danych z 
2017 r. – 113 mln, czyli 22,5 % ludności;

22. podkreśla fakt, że liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym maleje w większości państw 
członkowskich i jest obecnie o 5 mln 
niższa od najwyższej wartości 
zarejestrowanej w 2012 r.;

Or. en

Poprawka 376
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla, że według statystyk 
unijnych 24 % dzieci w UE było 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym;

Or. en

Poprawka 377
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. odnotowuje, że 18,6 % naszych 
emerytów jest zagrożonych ubóstwem lub 
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wykluczeniem społecznym; zaleca w 
związku z tym, aby zagwarantowano 
odporność systemów emerytalnych na 
inflację w całej Unii Europejskiej oraz 
zapewniono, by wypłaty emerytur 
rzeczywiście odzwierciedlały potrzeby 
rodzin, których członkowie są w 
podeszłym wieku;

Or. en

Poprawka 378
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że równouprawnienie 
płci, uwzględnianie aspektu płci oraz 
sporządzanie budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci muszą stać się kluczowymi 
elementami europejskiego semestru i 
prowadzić do przeciwdziałania 
zróżnicowaniu płac między kobietami a 
mężczyznami, wspierania rozwoju kariery 
zawodowej z uwzględnieniem aspektu płci 
oraz przeciwdziałania zróżnicowaniu 
emerytur między kobietami a 
mężczyznami (które wynosi obecnie w UE 
40 %);

skreśla się

Or. en

Poprawka 379
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że równouprawnienie 
płci, uwzględnianie aspektu płci oraz 

skreśla się
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sporządzanie budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci muszą stać się kluczowymi 
elementami europejskiego semestru i 
prowadzić do przeciwdziałania 
zróżnicowaniu płac między kobietami a 
mężczyznami, wspierania rozwoju kariery 
zawodowej z uwzględnieniem aspektu płci 
oraz przeciwdziałania zróżnicowaniu 
emerytur między kobietami a 
mężczyznami (które wynosi obecnie w UE 
40 %);

Or. en

Poprawka 380
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że równouprawnienie 
płci, uwzględnianie aspektu płci oraz 
sporządzanie budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci muszą stać się kluczowymi 
elementami europejskiego semestru i 
prowadzić do przeciwdziałania 
zróżnicowaniu płac między kobietami a 
mężczyznami, wspierania rozwoju kariery 
zawodowej z uwzględnieniem aspektu płci 
oraz przeciwdziałania zróżnicowaniu 
emerytur między kobietami a 
mężczyznami (które wynosi obecnie w UE 
40 %);

skreśla się

Or. en

Poprawka 381
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że równouprawnienie 
płci, uwzględnianie aspektu płci oraz 
sporządzanie budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci muszą stać się kluczowymi 
elementami europejskiego semestru i 
prowadzić do przeciwdziałania 
zróżnicowaniu płac między kobietami a 
mężczyznami, wspierania rozwoju kariery 
zawodowej z uwzględnieniem aspektu płci 
oraz przeciwdziałania zróżnicowaniu 
emerytur między kobietami a 
mężczyznami (które wynosi obecnie w UE 
40 %);

skreśla się

Or. en

Poprawka 382
Jessica Polfjärd

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że równouprawnienie 
płci, uwzględnianie aspektu płci oraz 
sporządzanie budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci muszą stać się kluczowymi 
elementami europejskiego semestru i 
prowadzić do przeciwdziałania 
zróżnicowaniu płac między kobietami a 
mężczyznami, wspierania rozwoju kariery 
zawodowej z uwzględnieniem aspektu płci 
oraz przeciwdziałania zróżnicowaniu 
emerytur między kobietami a 
mężczyznami (które wynosi obecnie w UE 
40 %);

skreśla się

Or. en

Poprawka 383
Esther de Lange
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Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że równouprawnienie 
płci, uwzględnianie aspektu płci oraz 
sporządzanie budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci muszą stać się kluczowymi 
elementami europejskiego semestru i 
prowadzić do przeciwdziałania 
zróżnicowaniu płac między kobietami a 
mężczyznami, wspierania rozwoju kariery 
zawodowej z uwzględnieniem aspektu płci 
oraz przeciwdziałania zróżnicowaniu 
emerytur między kobietami a 
mężczyznami (które wynosi obecnie w UE 
40 %);

23. podkreśla, że w państwach 
członkowskich niezbędne są wzmożone 
wysiłki na rzecz promowania 
równouprawnienia płci na wszystkich 
szczeblach hierarchii zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 384
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje 
propozycje zawarte w rocznej analizie 
wzrostu gospodarczego na rok 2020 
dotyczące wspierania konwergencji 
społecznej i regionalnej w kierunku 
lepszych warunków życia i pracy w UE;

skreśla się

Or. en

Poprawka 385
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje 
propozycje zawarte w rocznej analizie 
wzrostu gospodarczego na rok 2020 
dotyczące wspierania konwergencji 
społecznej i regionalnej w kierunku 
lepszych warunków życia i pracy w UE;

skreśla się

Or. en

Poprawka 386
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje 
propozycje zawarte w rocznej analizie 
wzrostu gospodarczego na rok 2020 
dotyczące wspierania konwergencji 
społecznej i regionalnej w kierunku 
lepszych warunków życia i pracy w UE;

24. z zadowoleniem przyjmuje 
propozycje zawarte w rocznej analizie 
wzrostu gospodarczego na rok 2020 
dotyczące wspierania konwergencji 
społecznej i regionalnej w kierunku 
lepszych warunków życia i pracy w UE; 
apeluje do Komisji o włączenie do tablicy 
wskaźników społecznych założeń i 
wskaźników związanych z celami 
zrównoważonego rozwoju nr 8 (Wzrost 
gospodarczy i godna praca) i nr 10 (Mniej 
nierówności);

Or. en

Poprawka 387
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. z zadowoleniem przyjmuje 
propozycje zawarte w rocznej analizie 

24. z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję zawartą w rocznej analizie 
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wzrostu gospodarczego na rok 2020 
dotyczące wspierania konwergencji 
społecznej i regionalnej w kierunku 
lepszych warunków życia i pracy w UE;

wzrostu gospodarczego na rok 2020 
dotyczącą zapewnienia dostosowanych 
zachęt oraz wsparcia dla reform i 
inwestycji za pomocą instrumentu 
budżetowego na rzecz konwergencji i 
konkurencyjności, oraz apeluje o takie 
same działania w ramach instrumentu na 
rzecz konwergencji i reform dla państw 
członkowskich nienależących do strefy 
euro;

Or. en

Poprawka 388
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa państwa członkowskie do 
przygotowania się na zmiany 
demograficzne przez: 1) tworzenie 
buforów fiskalnych w celu ochrony przed 
rosnącymi kosztami budżetowymi; 2) 
wdrażanie reform strukturalnych w celu 
zmniejszenia tych kosztów; 3) zwiększenie 
wzrostu wydajności, co jest niezbędne dla 
zapewnienia zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego w przyszłości; oraz 4) 
redukcję długu i ryzyka;

Or. en

Poprawka 389
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. domaga się niezbędnego 
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poszanowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności; podkreśla, że zgodnie z 
traktatami państwa członkowskie muszą 
zachować wystarczającą elastyczność we 
wdrażaniu odpowiedniej polityki 
społecznej;

Or. en

Poprawka 390
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. apeluje o wdrażanie Europejskiego 
filaru praw socjalnych jako strategii 
promującej walkę z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym przez poprawę 
warunków pracy, bezpieczeństwa i 
stabilności zatrudnienia oraz wzrost płac;

Or. en

Poprawka 391
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla ograniczenia czasowe 
obecnego procesu europejskiego 
semestru, które stanowią przeszkodę dla 
pełnej debaty i właściwego zaangażowania 
w ten proces organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, partnerów społecznych, a 
nawet parlamentów krajowych i PE, oraz 
w znacznym stopniu przyczyniają się do 
braku poczucia odpowiedzialności i braku 
realizacji; wzywa do wydłużenia cyklu 
półrocznego do okresu dwu- lub 

skreśla się
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trzyletniego z możliwością zmiany w razie 
poważnych wstrząsów gospodarczych;

Or. en

Poprawka 392
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla ograniczenia czasowe 
obecnego procesu europejskiego semestru, 
które stanowią przeszkodę dla pełnej 
debaty i właściwego zaangażowania w ten 
proces organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, partnerów społecznych, a 
nawet parlamentów krajowych i PE, oraz 
w znacznym stopniu przyczyniają się do 
braku poczucia odpowiedzialności i braku 
realizacji; wzywa do wydłużenia cyklu 
półrocznego do okresu dwu- lub 
trzyletniego z możliwością zmiany w razie 
poważnych wstrząsów gospodarczych;

25. podkreśla ograniczenia czasowe 
obecnego procesu europejskiego semestru, 
które stanowią przeszkodę dla pełnej 
debaty i właściwego zaangażowania w ten 
proces parlamentów krajowych i PE;

Or. en

Poprawka 393
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla ograniczenia czasowe 
obecnego procesu europejskiego 
semestru, które stanowią przeszkodę dla 
pełnej debaty i właściwego zaangażowania 
w ten proces organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, partnerów społecznych, a 
nawet parlamentów krajowych i PE, oraz 
w znacznym stopniu przyczyniają się do 

25. podkreśla znaczenie pełnej debaty i 
właściwego zaangażowania w europejski 
semestr partnerów społecznych, 
parlamentów krajowych i PE; wzywa do 
wydłużenia cyklu półrocznego do okresu 
dwu- lub trzyletniego z możliwością 
zmiany w razie poważnych wstrząsów 
gospodarczych;
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braku poczucia odpowiedzialności i braku 
realizacji; wzywa do wydłużenia cyklu 
półrocznego do okresu dwu- lub 
trzyletniego z możliwością zmiany w razie 
poważnych wstrząsów gospodarczych;

Or. en

Poprawka 394
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla ograniczenia czasowe 
obecnego procesu europejskiego semestru, 
które stanowią przeszkodę dla pełnej 
debaty i właściwego zaangażowania w ten 
proces organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, partnerów społecznych, a 
nawet parlamentów krajowych i PE, oraz w 
znacznym stopniu przyczyniają się do 
braku poczucia odpowiedzialności i braku 
realizacji; wzywa do wydłużenia cyklu 
półrocznego do okresu dwu- lub 
trzyletniego z możliwością zmiany w razie 
poważnych wstrząsów gospodarczych;

25. podkreśla ograniczenia czasowe 
obecnego procesu europejskiego semestru, 
które stanowią przeszkodę dla pełnej 
debaty i właściwego zaangażowania w ten 
proces organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, partnerów społecznych, a 
nawet parlamentów krajowych i PE, oraz w 
znacznym stopniu przyczyniają się do 
braku poczucia odpowiedzialności i braku 
realizacji;

Or. en

Poprawka 395
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla ograniczenia czasowe 
obecnego procesu europejskiego semestru, 
które stanowią przeszkodę dla pełnej 
debaty i właściwego zaangażowania w ten 
proces organizacji społeczeństwa 

25. podkreśla ograniczenia czasowe 
obecnego procesu europejskiego semestru, 
które stanowią przeszkodę dla pełnej 
debaty i właściwego zaangażowania w ten 
proces organizacji społeczeństwa 



PE646.869v01-00 200/210 AM\1196910PL.docx

PL

obywatelskiego, partnerów społecznych, a 
nawet parlamentów krajowych i PE, oraz 
w znacznym stopniu przyczyniają się do 
braku poczucia odpowiedzialności i braku 
realizacji; wzywa do wydłużenia cyklu 
półrocznego do okresu dwu- lub 
trzyletniego z możliwością zmiany w razie 
poważnych wstrząsów gospodarczych;

obywatelskiego, partnerów społecznych, 
regionów UE oraz reprezentujących je 
organów UE i ostatecznie parlamentów 
krajowych i PE, oraz w znacznym stopniu 
przyczyniają się do braku poczucia 
odpowiedzialności i braku realizacji; 
wzywa do wydłużenia cyklu półrocznego 
do okresu dwu- lub trzyletniego z 
możliwością zmiany w razie poważnych 
wstrząsów gospodarczych;

Or. en

Poprawka 396
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. odnotowuje, że istnieją dowody na 
wycofywanie się z elementów niektórych 
reform przyjętych w przeszłości i wyraża 
zaniepokojenie zaangażowaniem państw 
członkowskich we wdrażanie zaleceń dla 
poszczególnych krajów, biorąc pod uwagę, 
że postępy we wdrażaniu aktualnych 
zaleceń są słabsze niż w poprzednich 
latach; zauważa ograniczony stopień 
wdrażania zaleceń dla poszczególnych 
krajów i apeluje o krytyczną ocenę metod 
użytych w reakcji na taki stopień 
wdrożenia, a także wskazuje, że bardziej 
zoptymalizowany i ukierunkowany 
europejski semestr może wzmocnić 
odpowiedzialność na szczeblu krajowymi i 
skalę wdrażania reform przez państwa 
członkowskie;

Or. en

Poprawka 397
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík
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Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. ponownie zwraca uwagę na zbyt 
niski stopień realizacji zaleceń dla 
poszczególnych krajów; uważa, że 
europejski semestr powinien 
koncentrować się na odpowiedzialności 
poszczególnych państw członkowskich; 
wzywa parlamenty narodowe i regionalne 
do debaty nad sprawozdaniami krajowymi 
i zaleceniami dla poszczególnych krajów 
oraz do współdziałania z odpowiednimi 
podmiotami; wskazuje, że większa 
optymalizacja i lepsze ukierunkowanie 
europejskiego semestru mogłoby 
prowadzić do zwiększenia 
odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 398
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. przypomina, że europejski semestr 
powinien koncentrować się na 
odpowiedzialności poszczególnych państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 399
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Ustęp 26
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Projekt rezolucji Poprawka

26. oczekuje większego 
zaangażowania PE i parlamentów 
narodowych w proces europejskiego 
semestru oraz nawiązania 
zinstytucjonalizowanego dialogu z 
Komisją, partnerami społecznymi, 
władzami regionalnymi i lokalnymi oraz 
społeczeństwem obywatelskim, zarówno 
na szczeblu UE, jak i krajowym, w celu 
dalszego wzmocnienia legitymacji 
demokratycznej tego procesu;

skreśla się

Or. en

Poprawka 400
Marek Belka, Margarida Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. oczekuje większego zaangażowania 
PE i parlamentów narodowych w proces 
europejskiego semestru oraz nawiązania 
zinstytucjonalizowanego dialogu z 
Komisją, partnerami społecznymi, 
władzami regionalnymi i lokalnymi oraz 
społeczeństwem obywatelskim, zarówno 
na szczeblu UE, jak i krajowym, w celu 
dalszego wzmocnienia legitymacji 
demokratycznej tego procesu;

26. oczekuje większego zaangażowania 
PE i parlamentów narodowych w proces 
europejskiego semestru oraz nawiązania 
zinstytucjonalizowanego dialogu z 
Komisją, partnerami społecznymi, 
władzami regionalnymi i lokalnymi oraz 
społeczeństwem obywatelskim, zarówno 
na szczeblu UE, jak i krajowym, w celu 
dalszego wzmocnienia legitymacji 
demokratycznej tego procesu; uważa, że 
optymalizacja procesu i lepsza 
komunikacja w sprawie europejskiego 
semestru może zwiększyć zainteresowanie 
obywateli zaleceniami Komisji, wzmocnić 
odpowiedzialność na szczeblu krajowym i 
w ten sposób zwiększyć gotowość państw 
członkowskich UE do angażowania się w 
reformy proponowane przez Komisję;

Or. en
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Poprawka 401
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. oczekuje większego zaangażowania 
PE i parlamentów narodowych w proces 
europejskiego semestru oraz nawiązania 
zinstytucjonalizowanego dialogu z 
Komisją, partnerami społecznymi, 
władzami regionalnymi i lokalnymi oraz 
społeczeństwem obywatelskim, zarówno 
na szczeblu UE, jak i krajowym, w celu 
dalszego wzmocnienia legitymacji 
demokratycznej tego procesu;

26. oczekuje większego zaangażowania 
PE i parlamentów narodowych w proces 
europejskiego semestru oraz nawiązania 
zinstytucjonalizowanego dialogu z 
Komisją, partnerami społecznymi, 
władzami regionalnymi i lokalnymi oraz 
społeczeństwem obywatelskim, zarówno 
na szczeblu UE, jak i lokalnym, 
regionalnym oraz krajowym, w celu 
dalszego wzmocnienia legitymacji 
demokratycznej tego procesu; wskazuje, że 
jeśli odpowiedzialność nie ma być pustym 
pojęciem, to zalecenia powinny być w 
istocie kształtowane przez instytucje 
demokratyczne na różnych szczeblach;

Or. en

Poprawka 402
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. oczekuje większego 
zaangażowania PE i parlamentów 
narodowych w proces europejskiego 
semestru oraz nawiązania 
zinstytucjonalizowanego dialogu z 
Komisją, partnerami społecznymi, 
władzami regionalnymi i lokalnymi oraz 
społeczeństwem obywatelskim, zarówno 
na szczeblu UE, jak i krajowym, w celu 
dalszego wzmocnienia legitymacji 
demokratycznej tego procesu;

26. oczekuje większego 
monitorowania ze strony PE i ściślejszego 
zaangażowania parlamentów narodowych 
w proces europejskiego semestru oraz 
kontynuacji dialogu z Komisją;

Or. en
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Poprawka 403
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. oczekuje większego zaangażowania 
PE i parlamentów narodowych w proces 
europejskiego semestru oraz nawiązania 
zinstytucjonalizowanego dialogu z 
Komisją, partnerami społecznymi, 
władzami regionalnymi i lokalnymi oraz 
społeczeństwem obywatelskim, zarówno 
na szczeblu UE, jak i krajowym, w celu 
dalszego wzmocnienia legitymacji 
demokratycznej tego procesu;

26. oczekuje większego zaangażowania 
PE i parlamentów narodowych w proces 
europejskiego semestru oraz nawiązania 
zinstytucjonalizowanego dialogu z 
Komisją w celu dalszego wzmocnienia 
legitymacji demokratycznej tego procesu;

Or. en

Poprawka 404
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. oczekuje większego zaangażowania 
PE i parlamentów narodowych w proces 
europejskiego semestru oraz nawiązania 
zinstytucjonalizowanego dialogu z 
Komisją, partnerami społecznymi, 
władzami regionalnymi i lokalnymi oraz 
społeczeństwem obywatelskim, zarówno 
na szczeblu UE, jak i krajowym, w celu 
dalszego wzmocnienia legitymacji 
demokratycznej tego procesu;

26. oczekuje większego zaangażowania 
PE i parlamentów narodowych oraz 
regionalnych w proces europejskiego 
semestru oraz nawiązania 
zinstytucjonalizowanego dialogu z 
Komisją i odpowiednimi podmiotami w 
celu dalszego wzmocnienia legitymacji 
demokratycznej tego procesu;

Or. en
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Poprawka 405
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. oczekuje większego zaangażowania 
PE i parlamentów narodowych w proces 
europejskiego semestru oraz nawiązania 
zinstytucjonalizowanego dialogu z 
Komisją, partnerami społecznymi, 
władzami regionalnymi i lokalnymi oraz 
społeczeństwem obywatelskim, zarówno na 
szczeblu UE, jak i krajowym, w celu 
dalszego wzmocnienia legitymacji 
demokratycznej tego procesu;

26. oczekuje lepszego zaangażowania 
PE i parlamentów narodowych w proces 
europejskiego semestru oraz nawiązania 
zinstytucjonalizowanego dialogu z 
Komisją i partnerami społecznymi, 
zarówno na szczeblu UE, jak i krajowym, 
w celu dalszego wzmocnienia legitymacji 
demokratycznej tego procesu;

Or. en

Poprawka 406
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. powtarza apel Parlamentu 
Europejskiego o wzmocnienie jego 
demokratycznej roli w ramach 
zarządzania gospodarczego; apeluje w 
związku z tym o porozumienie 
międzyinstytucjonalne w sprawie 
zrównoważonego europejskiego 
zarządzania, przyznające Parlamentowi 
prawo zgody na zalecenia polityczne 
przedstawiane w rocznej analizie 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
na decyzje fiskalne dotyczące strefy euro 
oraz na pakiet zaleceń dla poszczególnych 
krajów;

Or. en
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Poprawka 407
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Ondřej Kovařík

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. zachęca zainteresowane strony, by 
w ramach tych niezbędnych dalszych 
działań stworzyły wzmocnione 
mechanizmy demokratycznej 
odpowiedzialności zarówno na szczeblu 
UE, jak i krajowym, a jednocześnie 
sformalizowały rolę kontrolną pełnioną 
przez PE w europejskim semestrze; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wzmocnienia dialogu społecznego, w tym 
dotyczącego zaleceń dla poszczególnych 
krajów, oraz do zaangażowania się w 
dialog z partnerami społecznymi;

skreśla się

Or. en

Poprawka 408
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. zachęca zainteresowane strony, by 
w ramach tych niezbędnych dalszych 
działań stworzyły wzmocnione 
mechanizmy demokratycznej 
odpowiedzialności zarówno na szczeblu 
UE, jak i krajowym, a jednocześnie 
sformalizowały rolę kontrolną pełnioną 
przez PE w europejskim semestrze; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wzmocnienia dialogu społecznego, w tym 
dotyczącego zaleceń dla poszczególnych 
krajów, oraz do zaangażowania się w 
dialog z partnerami społecznymi;

skreśla się
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Or. en

Poprawka 409
Jonás Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. zachęca zainteresowane strony, by 
w ramach tych niezbędnych dalszych 
działań stworzyły wzmocnione 
mechanizmy demokratycznej 
odpowiedzialności zarówno na szczeblu 
UE, jak i krajowym, a jednocześnie 
sformalizowały rolę kontrolną pełnioną 
przez PE w europejskim semestrze; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wzmocnienia dialogu społecznego, w tym 
dotyczącego zaleceń dla poszczególnych 
krajów, oraz do zaangażowania się w 
dialog z partnerami społecznymi;

27. zachęca zainteresowane strony, by 
w ramach tych niezbędnych dalszych 
działań stworzyły wzmocnione 
mechanizmy demokratycznej 
odpowiedzialności zarówno na szczeblu 
UE, jak i krajowym, co można zapewnić za 
pomocą metody wspólnotowej oraz 
porozumienia międzyinstytucjonalnego w 
sprawie europejskiego zarządzania, a 
jednocześnie sformalizowały rolę 
kontrolną pełnioną przez PE w 
europejskim semestrze; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
dialogu społecznego, w tym dotyczącego 
zaleceń dla poszczególnych krajów, oraz 
do zaangażowania się w dialog z 
partnerami społecznymi;

Or. en

Poprawka 410
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. zachęca zainteresowane strony, by 
w ramach tych niezbędnych dalszych 
działań stworzyły wzmocnione 
mechanizmy demokratycznej 
odpowiedzialności zarówno na szczeblu 
UE, jak i krajowym, a jednocześnie 
sformalizowały rolę kontrolną pełnioną 

27. apeluje o sformalizowanie roli 
kontrolnej pełnionej przez PE w 
europejskim semestrze; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
dialogu społecznego, w tym dotyczącego 
zaleceń dla poszczególnych krajów, oraz 
do zaangażowania się w dialog z 



PE646.869v01-00 208/210 AM\1196910PL.docx

PL

przez PE w europejskim semestrze; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wzmocnienia dialogu społecznego, w tym 
dotyczącego zaleceń dla poszczególnych 
krajów, oraz do zaangażowania się w 
dialog z partnerami społecznymi;

partnerami społecznymi;

Or. en

Poprawka 411
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. zachęca zainteresowane strony, by 
w ramach tych niezbędnych dalszych 
działań stworzyły wzmocnione 
mechanizmy demokratycznej 
odpowiedzialności zarówno na szczeblu 
UE, jak i krajowym, a jednocześnie 
sformalizowały rolę kontrolną pełnioną 
przez PE w europejskim semestrze; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wzmocnienia dialogu społecznego, w tym 
dotyczącego zaleceń dla poszczególnych 
krajów, oraz do zaangażowania się w 
dialog z partnerami społecznymi;

27. zachęca zainteresowane strony, by 
w ramach tych niezbędnych dalszych 
działań stworzyły wzmocnione 
mechanizmy demokratycznej 
odpowiedzialności zarówno na szczeblu 
UE, jak i krajowym, a jednocześnie 
sformalizowały rolę kontrolną pełnioną 
przez PE w europejskim semestrze; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wzmocnienia dialogu społecznego, w tym 
dotyczącego zaleceń dla poszczególnych 
krajów, oraz do zaangażowania się w 
dialog z partnerami społecznymi na temat 
miejsc pracy i ich jakości, a także polityki 
fiskalnej, przemysłowej i podatkowej;

Or. en

Poprawka 412
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. zachęca zainteresowane strony, by 
w ramach tych niezbędnych dalszych 

27. zachęca zainteresowane strony, by 
w ramach tych niezbędnych dalszych 
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działań stworzyły wzmocnione 
mechanizmy demokratycznej 
odpowiedzialności zarówno na szczeblu 
UE, jak i krajowym, a jednocześnie 
sformalizowały rolę kontrolną pełnioną 
przez PE w europejskim semestrze; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wzmocnienia dialogu społecznego, w tym 
dotyczącego zaleceń dla poszczególnych 
krajów, oraz do zaangażowania się w 
dialog z partnerami społecznymi;

działań stworzyły wzmocnione 
mechanizmy demokratycznej 
odpowiedzialności zarówno na szczeblu 
UE, jak i lokalnym, regionalnym oraz 
krajowym, a jednocześnie sformalizowały 
rolę kontrolną pełnioną przez PE w 
europejskim semestrze; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
dialogu społecznego i obywatelskiego, w 
tym dotyczącego zaleceń dla 
poszczególnych krajów, oraz do 
zaangażowania się w dialog z partnerami 
społecznymi;

Or. en

Poprawka 413
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o pogłębienie dialogu 
społecznego, w tym w odniesieniu do 
zaleceń dla poszczególnych krajów, oraz o 
podjęcie z partnerami społecznymi 
dialogu na temat miejsc pracy i ich 
jakości, a także polityki fiskalnej, 
przemysłowej i podatkowej;

Or. en

Poprawka 414
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. przypomina państwom 
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członkowskim o znaczeniu zaangażowania 
się w realizację zaleceń dla 
poszczególnych krajów, w tym zaleceń 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego, i wprowadzenia ich w 
życie;

Or. en

Poprawka 415
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

skreśla się

Or. en

Poprawka 416
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

28. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego, aby nie przekazywał 
niniejszej rezolucji Radzie ani Komisji.

Or. en


