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Poprawka 1
Mireille D'Ornano

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do dostosowania 
procesu europejskiego semestru do nowych 
długoterminowych ram strategicznych 
opierających się na celach 
zrównoważonego rozwoju, aby wspierać 
państwa członkowskie w osiąganiu 
wzrostu zrównoważonego pod względem 
środowiskowym i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu; ponownie podkreśla 
znaczenie monitorowania wdrażania 
Europejskiego filaru praw socjalnych, aby 
zapewnić większe postępy w realizacji jego 
podstawowych zasad, w szczególności 
prawa dostępu do przystępnej cenowo, 
wysokiej jakości profilaktycznej opieki 
zdrowotnej;

1. wzywa Komisję do dostosowania 
procesu europejskiego semestru do nowych 
długoterminowych ram strategicznych 
opierających się na celach 
zrównoważonego rozwoju, aby wspierać 
państwa członkowskie w osiąganiu 
wzrostu zrównoważonego pod względem 
środowiskowym i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu; ponownie podkreśla 
znaczenie monitorowania wdrażania 
Europejskiego filaru praw socjalnych, aby 
zapewnić większe postępy w realizacji jego 
podstawowych zasad, w szczególności 
prawa dostępu do przystępnej cenowo, 
wysokiej jakości profilaktycznej opieki 
zdrowotnej; równocześnie ubolewa nad 
tym, że systemy opieki zdrowotnej państw 
członkowskich, zwłaszcza strefy euro, 
cierpią z powodu katastrofalnych skutków 
polityki oszczędnościowej, a ich ogólna 
sytuacja się pogarsza.

Or. en

Poprawka 2
Luke Ming Flanagan

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do dostosowania 
procesu europejskiego semestru do nowych 
długoterminowych ram strategicznych 
opierających się na celach 
zrównoważonego rozwoju, aby wspierać 
państwa członkowskie w osiąganiu 

1. wzywa Komisję do dostosowania 
procesu europejskiego semestru do nowych 
długoterminowych ram strategicznych 
opierających się na celach 
zrównoważonego rozwoju, aby wspierać 
państwa członkowskie w osiąganiu 
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wzrostu zrównoważonego pod względem 
środowiskowym i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu; ponownie podkreśla 
znaczenie monitorowania wdrażania 
Europejskiego filaru praw socjalnych, aby 
zapewnić większe postępy w realizacji jego 
podstawowych zasad, w szczególności 
prawa dostępu do przystępnej cenowo, 
wysokiej jakości profilaktycznej opieki 
zdrowotnej;

wzrostu zrównoważonego pod względem 
środowiskowym i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu; ponownie podkreśla 
znaczenie monitorowania wdrażania 
Europejskiego filaru praw socjalnych, aby 
zapewnić większe postępy w realizacji jego 
podstawowych zasad, w szczególności 
prawa dostępu do przystępnej cenowo dla 
wszystkich, wysokiej jakości 
profilaktycznej opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 3
Carlos Zorrinho, Nessa Childers, Monika Beňová, Pavel Poc, Simona Bonafè, Biljana 
Borzan, Nicola Caputo, Jo Leinen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że oprócz wymiaru 
gospodarczego polityka społeczna, jak 
również polityka klimatyczna i 
środowiskowa powinny odgrywać 
pełnoprawną rolę w procesie 
europejskiego semestru; wzywa do 
uwzględnienia wskaźników 
zorientowanych na mierzenie 
zrównoważoności i dobrostanu;

Or. en

Poprawka 4
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że dalsze oddzielenie 
zużycia energii i zasobów od wzrostu 
gospodarczego jest konieczne do 
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osiągnięcia unijnych celów na 2030 r. 
w zakresie klimatu i energii, zgodnie ze 
zobowiązaniami podjętymi na mocy 
porozumienia paryskiego.

Or. en

Poprawka 5
Carlos Zorrinho, Nessa Childers, Monika Beňová, Pavel Poc, Simona Bonafè, Biljana 
Borzan, Nicola Caputo, Jo Leinen

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Komisję, aby włączyła cel 
osiągnięcia gospodarki neutralnej dla 
klimatu do europejskiego semestru;
przypomina o podjętym przez Europę 
zobowiązaniu do osiągnięcia zerowego 
poziomu netto emisji gazów 
cieplarnianych do roku 2050 w drodze 
sprawiedliwej społecznie i racjonalnej 
kosztowo transformacji;

Or. en

Poprawka 6
Carlos Zorrinho, Nessa Childers, Monika Beňová, Pavel Poc, Simona Bonafè, Biljana 
Borzan, Nicola Caputo

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że dekarbonizacja 
gospodarki UE pobudzi znaczne 
dodatkowe inwestycje; przypomina, że 
obecnie ok. 2% unijnego PKB to 
inwestycje w system energetyczny i 
związaną z nim infrastrukturę; zauważa, 
że odsetek ten należy podwyższyć do 2,8%, 
aby osiągnąć gospodarkę o zerowej emisji 
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netto gazów cieplarnianych, gdyż 
w porównaniu z poziomem bazowym 
wymaga ona znacznych dodatkowych 
inwestycji;

Or. en

Poprawka 7
Carlos Zorrinho, Nessa Childers, Monika Beňová, Pavel Poc, Simona Bonafè, Biljana 
Borzan, Nicola Caputo, Jo Leinen

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. przypomina o potrzebie 
dostosowania zobowiązań finansowych 
Unii do celów klimatycznych określonych 
w porozumieniu paryskim, w tym o 
konieczności oceny, czy inwestycje 
wspierają realizację tych celów bądź są z 
nimi zgodne, zwiększenia finansowania 
na rzecz klimatu oraz uwzględniania 
kwestii klimatu w sprawozdawczości o 
przepływach finansowych;

Or. en

Poprawka 8
Carlos Zorrinho, Nessa Childers, Monika Beňová, Pavel Poc, Simona Bonafè, Biljana 
Borzan, Nicola Caputo, Jo Leinen

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. podkreśla potrzebę włączenia do 
europejskiego semestru celów związanych 
z klimatem i energią podjętych przez 
państwa członkowskie w rozporządzeniu w 
sprawie zarządzania unią energetyczną;

Or. en
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Poprawka 9
Mireille D'Ornano

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że ekologizacja 
gospodarki oraz inwestycje w bardziej 
efektywne systemy opieki zdrowotnej 
zwiększą zdolność Europy do podnoszenia 
dobrobytu obywateli; zauważa, że należy 
brać pod uwagę krótkoterminowe skutki 
budżetowe reform strukturalnych wraz z 
ich długoterminowymi skutkami 
środowiskowymi, gospodarczymi i 
społecznymi;

2. podkreśla, że ekologizacja 
gospodarki oraz inwestycje w bardziej 
efektywne systemy opieki zdrowotnej 
zwiększą zdolność Europy do podnoszenia 
dobrobytu obywateli, który obecnie 
drastycznie się obniża; zauważa, że należy 
brać pod uwagę krótkoterminowe skutki 
budżetowe reform strukturalnych wraz z 
ich długoterminowymi skutkami 
środowiskowymi, gospodarczymi i 
społecznymi;

Or. en

Poprawka 10
Luke Ming Flanagan

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że ekologizacja 
gospodarki oraz inwestycje w bardziej 
efektywne systemy opieki zdrowotnej 
zwiększą zdolność Europy do podnoszenia 
dobrobytu obywateli; zauważa, że należy 
brać pod uwagę krótkoterminowe skutki 
budżetowe reform strukturalnych wraz z 
ich długoterminowymi skutkami 
środowiskowymi, gospodarczymi i 
społecznymi;

2. podkreśla, że ekologizacja 
gospodarki oraz inwestycje w bardziej 
efektywne systemy opieki zdrowotnej 
zwiększą zdolność Europy do podnoszenia 
dobrobytu obywateli; zauważa, że należy 
uwzględniać krótkoterminowe skutki 
budżetowe reform strukturalnych wraz z 
ich długoterminowymi skutkami 
środowiskowymi, gospodarczymi i 
społecznymi;

Or. en
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Poprawka 11
Andrey Kovatchev

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że ważne jest wykorzystanie 
europejskiego semestru do przyspieszenia 
przejścia na zasobooszczędną gospodarkę 
o obiegu zamkniętym;

3. uważa, że ważne jest wykorzystanie 
europejskiego semestru do przyspieszenia 
przejścia na zasobooszczędną gospodarkę 
o obiegu zamkniętym; przypomina o 
znaczeniu unijnego finansowania dla 
regionów górniczych i regionów 
emitujących duże ilości dwutlenku węgla, 
tak aby zapewnić sprawiedliwe przejście 
na czyste technologie i rozwiązania 
efektywne energetycznie, przy 
jednoczesnym tworzeniu zrównoważonych 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 12
Carlos Zorrinho, Nessa Childers, Monika Beňová, Pavel Poc, Simona Bonafè, Biljana 
Borzan, Nicola Caputo, Jo Leinen

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa za istotne, by wykorzystać 
europejski semestr do przyspieszenia 
przejścia na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, neutralną emisyjnie, 
zasobooszczędną i odnawialną, która 
przyczyni się do zrównoważonego rozwoju 
i realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 13
Nicola Caputo, Carlos Zorrinho
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uznaje europejski semestr za 
narzędzie kluczowe, bez którego nie da się 
osiągnąć unijnych celów różnorodności 
biologicznej oraz korzyści społeczno-
gospodarczych;

Or. en

Poprawka 14
Andrey Kovatchev

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowany w następnym okresie 
programowania przydział środków 
finansowych UE na wsparcie państw 
członkowskich we wdrażaniu zaleceń i 
reform strukturalnych, podkreśla jednak, że 
nie należy uzależniać wsparcia od 
spełnienia tego warunku; wzywa do
przyjęcia bardziej długoterminowej 
perspektywy w monitorowaniu i ocenie 
postępu reform;

4. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowany w następnym okresie 
programowania przydział środków 
finansowych UE na wsparcie państw 
członkowskich we wdrażaniu zaleceń i 
reform strukturalnych, podkreśla jednak, że 
nie należy uzależniać wsparcia od 
spełnienia tego warunku, gdyż wdrażanie 
okazuje się bardzo trudne do 
skwantyfikowania; wzywa do przyjęcia 
bardziej długoterminowej perspektywy w 
monitorowaniu i ocenie postępu reform;

Or. en

Poprawka 15
Mireille D'Ornano

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 4. przyjmuje do wiadomości
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proponowany w następnym okresie 
programowania przydział środków 
finansowych UE na wsparcie państw 
członkowskich we wdrażaniu zaleceń i 
reform strukturalnych, podkreśla jednak, 
że nie należy uzależniać wsparcia od 
spełnienia tego warunku; wzywa do 
przyjęcia bardziej długoterminowej 
perspektywy w monitorowaniu i ocenie 
postępu reform;

proponowany w następnym okresie 
programowania przydział środków 
finansowych UE na wsparcie państw 
członkowskich we wdrażaniu zaleceń i 
reform strukturalnych oraz podkreśla, że 
nie należy uzależniać wsparcia od 
spełnienia tego warunku; wzywa do 
przyjęcia jeszcze bardziej długoterminowej 
perspektywy w monitorowaniu i ocenie 
postępu reform;

Or. en

Poprawka 16
Luke Ming Flanagan

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowany w następnym okresie 
programowania przydział środków 
finansowych UE na wsparcie państw 
członkowskich we wdrażaniu zaleceń i 
reform strukturalnych, podkreśla jednak, że 
nie należy uzależniać wsparcia od 
spełnienia tego warunku; wzywa do 
przyjęcia bardziej długoterminowej 
perspektywy w monitorowaniu i ocenie 
postępu reform;

4. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowany w następnym okresie 
programowania przydział środków 
finansowych UE na wsparcie państw 
członkowskich we wdrażaniu zaleceń i 
reform strukturalnych, podkreśla jednak, że 
nie należy uzależniać wsparcia od 
spełnienia tego warunku; wzywa do 
przyjęcia bardziej długoterminowej 
perspektywy w monitorowaniu i ocenie 
postępu reform;

Or. en

Poprawka 17
Carlos Zorrinho, Nessa Childers, Monika Beňová, Pavel Poc, Simona Bonafè, Biljana 
Borzan, Nicola Caputo, Jo Leinen

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
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w europejskim semestrze uznano fakt, że 
państwa członkowskie powinny zwracać 
szczególną uwagę na zdolności 
dostosowawcze siły roboczej, tak aby 
zapewnić, że umiejętności pracowników są 
odpowiednio przystosowane do postępu 
technicznego; w związku z tym podkreśla 
konieczność zastosowania podejścia 
opartego na sprawiedliwym przejściu, aby 
zagwarantować włączenie i uczestnictwo 
wszystkich, których to dotyczy, oraz 
wspierać siłę roboczą oraz tworzenie 
godnej pracy i wysokiej jakości stanowisk;

Or. en

Poprawka 18
Andrey Kovatchev

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem stwierdza, że w 
dziedzinie opieki zdrowotnej w procesie 
europejskiego semestru przesunięto nacisk 
z oszczędności kosztów na wydajność 
systemu opieki zdrowotnej, przez co 
doceniono znaczenie efektów zdrowotnych 
i dostępu do wysokiej jakości opieki 
zdrowotnej; wzywa do opracowania 
wspólnych wskaźników i metodyki oceny 
wyników systemów opieki zdrowotnej w 
celu zmniejszenia nierówności 
zdrowotnych;

5. z zadowoleniem stwierdza, że w 
dziedzinie opieki zdrowotnej w procesie 
europejskiego semestru przesunięto nacisk 
z oszczędności kosztów na wydajność 
systemu opieki zdrowotnej, przez co 
doceniono znaczenie efektów zdrowotnych 
i dostępu do wysokiej jakości opieki 
zdrowotnej; wzywa do opracowania 
wspólnych wskaźników i metodyki oceny 
wyników systemów opieki zdrowotnej w 
celu zmniejszenia nierówności 
zdrowotnych; wspiera wysiłki na rzecz 
opracowania wspólnych wskaźników i 
metodyki, tak aby umożliwić ocenę pracy 
krajowych systemów ochrony zdrowia, w 
tym nierówności i luk w dostępie do opieki 
zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 19
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Mireille D'Ornano

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem stwierdza, że w 
dziedzinie opieki zdrowotnej w procesie 
europejskiego semestru przesunięto nacisk 
z oszczędności kosztów na wydajność 
systemu opieki zdrowotnej, przez co 
doceniono znaczenie efektów zdrowotnych 
i dostępu do wysokiej jakości opieki 
zdrowotnej; wzywa do opracowania 
wspólnych wskaźników i metodyki oceny 
wyników systemów opieki zdrowotnej w 
celu zmniejszenia nierówności 
zdrowotnych;

5. z zadowoleniem stwierdza, że w 
dziedzinie opieki zdrowotnej w procesie 
europejskiego semestru przesunięto nacisk 
z oszczędności kosztów na wydajność 
systemu opieki zdrowotnej, przez co 
doceniono znaczenie efektów zdrowotnych 
i dostępu do wysokiej jakości opieki 
zdrowotnej; wzywa do opracowania 
wspólnych wskaźników i metodyki oceny 
wyników systemów opieki zdrowotnej w 
celu zmniejszenia nierówności 
zdrowotnych; podkreśla, że wśród 
priorytetów powinno znaleźć się 
złagodzenie obecnych ograniczeń 
budżetowych nałożonych na wydatki na 
zdrowie państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 20
Luke Ming Flanagan

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem stwierdza, że w 
dziedzinie opieki zdrowotnej w procesie 
europejskiego semestru przesunięto nacisk 
z oszczędności kosztów na wydajność 
systemu opieki zdrowotnej, przez co 
doceniono znaczenie efektów zdrowotnych 
i dostępu do wysokiej jakości opieki 
zdrowotnej; wzywa do opracowania 
wspólnych wskaźników i metodyki oceny 
wyników systemów opieki zdrowotnej w 
celu zmniejszenia nierówności 
zdrowotnych;

5. z zadowoleniem stwierdza, że w 
dziedzinie opieki zdrowotnej w procesie 
europejskiego semestru przesunięto nacisk 
z oszczędności kosztów na wydajność 
systemu opieki zdrowotnej, przez co 
doceniono znaczenie efektów zdrowotnych 
i dostępu do wysokiej jakości opieki 
zdrowotnej dla wszystkich; wzywa do 
opracowania wspólnych wskaźników i 
metodyki oceny wyników systemów opieki 
zdrowotnej w celu zmniejszenia 
nierówności zdrowotnych;
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Or. en

Poprawka 21
Carlos Zorrinho, Nessa Childers, Monika Beňová, Pavel Poc, Simona Bonafè, Biljana 
Borzan, Nicola Caputo, Jo Leinen

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że skuteczne inwestycje 
w opiekę zdrowotną, w tym badania 
naukowe w dziedzinie zdrowia i 
zapobieganie chorobom, są kluczowe dla 
zapewnienia obywatelom równego dostępu 
do wysokiej jakości opieki zdrowotnej;
podkreśla znaczenie stabilności systemu 
opieki zdrowotnej dla sektora;

Or. en

Poprawka 22
Andrey Kovatchev

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla znaczenie 
zorganizowanego i systematycznego 
dialogu ze społeczeństwem obywatelskim 
na szczeblu krajowym w celu zwiększenia 
poczucia odpowiedzialności.

6. podkreśla znaczenie 
zorganizowanego i systematycznego 
dialogu ze społeczeństwem obywatelskim 
na szczeblu krajowym w celu zwiększenia 
poczucia odpowiedzialności. Uważa, że 
Komisja powinna gromadzić informacje 
pochodzące od szerokiej rzeszy 
zaangażowanych stron i w większym 
stopniu nagłaśniać zalecenia dla 
poszczególnych krajów i sprawozdania z 
postępów poszczególnych krajów, m.in. 
przez prowadzenie częstszych rozmów na 
wyższym szczeblu politycznym.

Or. en
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Poprawka 23
Nicola Caputo, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do nadania 
europejskiemu semestrowi wymiaru 
terytorialnego, zarówno na szczeblu 
analitycznym, jak i operacyjnym; ponadto 
uważa, że aby zapewnić skuteczne 
zarządzanie polityką strukturalną, należy 
zaangażować władze regionalne i lokalne 
w opracowywanie i podejmowanie tych 
strategii politycznych w drodze 
planowania mieszanego, odgórnego i 
oddolnego;

Or. en

Poprawka 24
Carlos Zorrinho, Nessa Childers, Monika Beňová, Pavel Poc, Simona Bonafè, Biljana 
Borzan, Nicola Caputo, Jo Leinen

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. apeluje o ustrukturyzowane 
zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego i organizacji ochrony 
środowiska w proces europejskiego 
semestru, a także o zwiększenie 
zaangażowania ministrów środowiska w 
działania w ramach europejskiego 
semestru na szczeblu Rady.

Or. en

Poprawka 25
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Claudiu Ciprian Tănăsescu

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. domaga się większej spójności z 
innymi strategiami politycznymi UE np. 
dotyczącymi zmiany klimatu i 
niezrównoważonej eksploatacji zasobów 
naturalnych;

Or. en

Poprawka 26
Nicola Caputo, Carlos Zorrinho

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla konieczność 
wzmocnienia wspólnej europejskiej 
zdolności reagowania na klęski 
żywiołowe, takie jak susze w krajach 
południowoeuropejskich, katastrofalne 
powodzie, pożary lasów i trzęsienia ziemi;
podkreśla potrzebę zachęcania do 
ściślejszej współpracy w zakresie 
planowania europejskich operacji 
reagowania na klęski żywiołowe z 
wyprzedzeniem, między innymi za 
pośrednictwem inwentaryzowania 
aktywów państw członkowskich, 
sporządzania planów awaryjnych i 
sprawniejszego planowania zarządzania 
ryzykiem;

Or. en
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