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POPRAWKI 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przedstawia Komisji Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, następujące poprawki: 

Poprawka  1 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, że wprowadzono 

powiązanie między programowaniem 

funduszy unijnych a europejskim 

semestrem i odpowiednimi zaleceniami 

dla poszczególnych krajów; mając na 

uwadze, że środki unijne służą realizacji 

celów określonych w art. 174 TFUE z 

myślą o wzmocnieniu spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej 

Unii oraz zmniejszeniu dysproporcji w 

poziomach rozwoju poszczególnych 

regionów; 

Poprawka  2 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. ponadto podkreśla znaczenie zasad 

horyzontalnych, które powinny leżeć u 

podstaw WRF oraz wszystkich 

powiązanych strategii politycznych UE; 

potwierdza w tym kontekście, że UE musi 

wywiązać się ze swojego zobowiązania, by 

pełnić rolę prekursora we wdrażaniu celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ, i wyraża 

ubolewanie z powodu faktu, że we 

wnioskach dotyczących WRF brak jest 

wyraźnego i widocznego zaangażowania w 

tym zakresie; w związku z tym zwraca się 

o uwzględnianie celów zrównoważonego 

rozwoju we wszystkich unijnych 

strategiach politycznych i inicjatywach w 

kolejnych WRF; podkreśla ponadto, że 

likwidacja dyskryminacji ma zasadnicze 

5. ponadto podkreśla znaczenie zasad 

horyzontalnych, które powinny leżeć u 

podstaw WRF oraz wszystkich 

powiązanych strategii politycznych UE; 

potwierdza w tym kontekście, że UE musi 

wywiązać się ze swojego zobowiązania, by 

pełnić rolę prekursora we wdrażaniu celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ, i wyraża 

ubolewanie z powodu faktu, że we 

wnioskach dotyczących WRF brak jest 

wyraźnego i widocznego zaangażowania w 

tym zakresie; w związku z tym zwraca się 

o uwzględnianie celów zrównoważonego 

rozwoju we wszystkich unijnych 

strategiach politycznych i inicjatywach w 

kolejnych WRF; podkreśla ponadto, że 

realizacja Europejskiego filaru praw 
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znaczenie dla wypełnienia zobowiązań UE 

na rzecz Europy sprzyjającej integracji 

społecznej, i ubolewa nad tym, że z 

zaprezentowanych wniosków dotyczących 

WRF wynika brak zobowiązania do 

uwzględniania aspektu płci i zapewniania 

równości płci w strategiach politycznych 

UE; podkreśla również swoje stanowisko, 

zgodnie z którym, w związku z 

porozumieniem paryskim, należy znacznie 

zwiększyć wydatki związane z klimatem w 

porównaniu z obecnymi WRF i osiągnąć 

poziom 30 % tak szybko, jak to możliwe, a 

najpóźniej do 2027 r.; 

socjalnych w celu stworzenia odpornej 

Europy socjalnej oraz likwidacja 

dyskryminacji mają zasadnicze znaczenie 

dla wypełnienia zobowiązań UE na rzecz 

Europy sprzyjającej integracji społecznej, i 

ubolewa nad tym, że z zaprezentowanych 

wniosków dotyczących WRF wynika brak 

zobowiązania do uwzględniania aspektu 

płci i zapewniania równości płci w 

strategiach politycznych UE; podkreśla 

również swoje stanowisko, zgodnie z 

którym, w związku z porozumieniem 

paryskim, należy znacznie zwiększyć 

wydatki związane z klimatem w 

porównaniu z obecnymi WRF i osiągnąć 

poziom 30 % tak szybko, jak to możliwe, a 

najpóźniej do 2027 r.; 

Poprawka  3 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. ponadto wyraża sprzeciw wobec 

wszelkiego obniżenia poziomu kluczowych 

strategii politycznych UE, takich jak 

polityka spójności UE oraz wspólna 

polityka rolna (WPR); sprzeciwia się w 

szczególności radykalnym cięciom, które 

będą miały negatywny wpływ na istotę 

tych strategii politycznych i na ich cele, np. 

cięciom zaproponowanym w odniesieniu 

do Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich; kwestionuje w tym 

kontekście zasadność propozycji 

zmniejszenia środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, podczas gdy 

rozszerzono zakres tego funduszu i 

włączono do niego Inicjatywę na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych; 

4. ponadto wyraża sprzeciw wobec 

wszelkiego obniżenia poziomu kluczowych 

strategii politycznych UE, takich jak 

polityka spójności UE oraz wspólna 

polityka rolna (WPR); sprzeciwia się w 

szczególności radykalnym cięciom, które 

będą miały negatywny wpływ na istotę 

tych strategii politycznych i na ich cele, np. 

cięciom zaproponowanym w odniesieniu 

do Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich; kwestionuje w tym 

kontekście zasadność propozycji 

zmniejszenia środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego Plus, podczas gdy 

rozszerzono zakres tego funduszu i 

włączono do niego Inicjatywę na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych, Europejski 

Fundusz Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym, program na rzecz 

zatrudnienia i innowacji społecznych oraz 

program działań w dziedzinie zdrowia; 
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Poprawka  4 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. podkreśla, że proponowane 

powiązanie między programowaniem 

funduszy strukturalnych, ich celami 

politycznymi i europejskim semestrem, a 

w szczególności zaleceniami dla 

poszczególnych krajów, powinno zostać 

doprecyzowane oraz uwzględniać wymiar 

lokalny i regionalny; apeluje, aby 

ustanowiono skuteczne mechanizmy 

programowania funduszy UE, w 

szczególności EFS+, służące praktycznej 

realizacji zasad i praw Europejskiego 

filaru praw socjalnych, w tym przez 

zapewnienie ambitnych zasobów 

finansowych, a także niezbędnej synergii 

między funduszami unijnymi; 

 

Poprawka  5 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 – podpunkt vi  

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14 vi. podwojenie zasobów na zwalczanie 

bezrobocia wśród młodzieży (w ramach 

obecnej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych); 

14 vi. podwojenie zasobów na zwalczanie 

bezrobocia wśród młodzieży w ramach 

EFS+ (w ramach obecnej Inicjatywy na 

rzecz zatrudnienia ludzi młodych), przy 

jednoczesnym zapewnieniu skuteczności i 

wartości dodanej tego programu; 

 

Poprawka  6 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15a. domaga się przyspieszenia walki z 

bezrobociem ludzi młodych; z 
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zaniepokojeniem zauważa jednak, że 

włączenie Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych do EFS+ 

mogłoby zmniejszyć poziom 

zaangażowania państw członkowskich, a 

także poziom zasobów ukierunkowanych 

bezpośrednio na ludzi młodych; 

 

Poprawka  7 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. podkreśla potrzebę udoskonalenia 

instrumentów unijnych służących 

włączeniu społecznemu i integracji 

obywateli państw trzecich na rynku pracy; 

w związku z tym apeluje o lepszą synergię 

między funduszami unijnymi i 

odpowiednie zasoby; podkreśla znaczenie 

reagowania na konkretne wyzwania 

związane z migracją występujące w 

miastach i na poziomie lokalnym, również 

przez ułatwienie dostępu do finansowania 

miastom, organom lokalnym i 

regionalnym, partnerom społecznym, 

podmiotom społeczno-gospodarczym i 

organizacjom społeczeństwa 

obywatelskiego opracowującym i 

realizującym projekty w tej dziedzinie; 
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INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ OPINIODAWCZĄ 

Data przyjęcia 9.10.2018    

 
 


