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Poprawka 1
Stephen Hughes

Projekt opinii
Motyw –A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

–Aa. mając na uwadze, że zgodnie z art. 3 
ust. 3 TUE Unia działa na rzecz trwałego 
rozwoju Europy, którego podstawą jest 
zrównoważony wzrost gospodarczy oraz 
stabilność cen, społeczna gospodarka 
rynkowa o wysokiej konkurencyjności 
zmierzająca do pełnego zatrudnienia i 
postępu społecznego oraz wysoki poziom 
ochrony,

Or. en

Poprawka 2
Pervenche Berès

Projekt opinii
Motyw –A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

–Aa. mając na uwadze, że kryzys ujawnił 
wymuszoną integrację, która jest 
nieodłączoną częścią euro, oraz że to 
odkrycie spowodowało nadanie debacie 
na temat zarządzania wieloszczeblowego 
w Unii nowego wymiaru,

Or. en

Poprawka 3
Pervenche Berès

Projekt opinii
Motyw –A b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

–Ab. mając na uwadze, że kryzys 
doprowadził do zaburzenia równowagi 
między społecznym (art. 148 TFUE) a 
gospodarczym filarem UGW (art. 121 
TFUE),

Or. en

Poprawka 4
Stephen Hughes

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 
TFUE przy określaniu oraz realizacji 
polityki i działań UE trzeba brać pod 
uwagę wspieranie wysokiego poziomu 
zatrudnienia i gwarantowanie 
odpowiedniej ochrony socjalnej,

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 
TFUE przy określaniu oraz realizacji 
polityki i działań Unii bierze się pod 
uwagę wspieranie wysokiego poziomu 
zatrudnienia, gwarantowanie odpowiedniej 
ochrony socjalnej, walkę z wykluczeniem 
społecznym, wysoki poziom kształcenia, 
szkolenia i ochrony zdrowia ludzkiego,

Or. en

Poprawka 5
Stephen Hughes

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zgodnie z art. 
151 TFUE Unia i państwa członkowskie 
mają na celu promowanie zatrudnienia, 
poprawę warunków życia i pracy, 
odpowiednią ochronę socjalną, dialog 
między partnerami społecznymi, rozwój 
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zasobów ludzkich pozwalający podnosić i 
utrzymać poziom zatrudnienia oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu,

Or. en

Poprawka 6
Pervenche Berès

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w swojej 
rezolucji z dnia 1 grudnia 2011 r. w 
sprawie europejskiego okresu oceny 
koordynacji polityki gospodarczej PE 
stwierdził, że „jakakolwiek nowa lub 
unowocześniona organizacja i proces 
decyzyjny w Radzie lub Komisji muszą iść 
w parze ze zwiększoną legitymacją 
demokratyczną i odpowiednią 
odpowiedzialnością przed Parlamentem 
Europejskim”,

Or. en

Poprawka 7
Philippe Boulland

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że traktaty
zapewniają kilka sposobów działania w 
odniesieniu do polityki zatrudnienia i 
polityki społecznej, których potencjał nie 
został w pełni wykorzystany,

B. mając na uwadze, że Traktaty
zapewniają kilka sposobów działania w 
odniesieniu do polityki zatrudnienia i 
polityki społecznej, których potencjał nie 
został w pełni wykorzystany; można zatem 
osiągnąć wyższy stopień konwergencji 
społecznej w poszanowaniu zasady 
pomocniczości,
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Or. fr

Poprawka 8
Stephen Hughes

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że traktaty
zapewniają kilka sposobów działania w 
odniesieniu do polityki zatrudnienia i 
polityki społecznej, których potencjał nie 
został w pełni wykorzystany,

B. mając na uwadze, że Traktaty
zapewniają kilka sposobów działania w 
odniesieniu do polityki zatrudnienia i 
polityki społecznej, których potencjał nie 
został w pełni wykorzystany, w 
szczególności w odniesieniu do art. 9 
TFUE, art. 151 TFUE i art. 153 TFUE, 
lecz także w szerszym sensie w odniesieniu 
do art. 329 TFUE,

Or. en

Poprawka 9
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że traktaty
zapewniają kilka sposobów działania w 
odniesieniu do polityki zatrudnienia i 
polityki społecznej, których potencjał nie 
został w pełni wykorzystany,

B. mając na uwadze, że Traktaty
zapewniają kilka sposobów działania w 
odniesieniu do polityki zatrudnienia i 
polityki społecznej, których potencjał nie 
został w pełni wykorzystany, ponieważ 
wciąż występują pewne niedociągnięcia w 
ich wdrażaniu, a także niedopuszczalne 
opóźnienia w zapewnianiu zgodności 
aktów z Traktatem z Lizbony,

Or. en
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Poprawka 10
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp –1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

–1a. przypomina, że euro jest walutą Unii, 
ale przedkryzysowa dominacja rynku 
wewnętrznego doprowadziła do 
niedoszacowania wyzwania, jakim jest 
integracja strefy euro;

Or. en

Poprawka 11
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp –1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

–1b. uważa, że w debacie na temat 
zarządzania wieloszczeblowego w UE 
należy uwzględnić dynamikę narzędzi UE, 
która nie jest taka sama, mając na uwadze 
art. 136 TFUE lub wzmocnioną 
współpracę;

Or. en

Poprawka 12
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę poprawy ładu 
społecznego na szczeblu europejskim 
równolegle z ustanowieniem 

1. podkreśla, że aby osiągnąć cele
określone w art. 9 TFUE, w przeglądzie 
polityki gospodarczej należy uwzględniać 
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europejskiego ładu gospodarczego; politykę społeczną;

Or. en

Poprawka 13
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę poprawy ładu 
społecznego na szczeblu europejskim 
równolegle z ustanowieniem
europejskiego ładu gospodarczego;

1. podkreśla pilną potrzebę stworzenia 
prawdziwego europejskiego ładu 
społecznego z tą samą determinacją 
polityczną, która doprowadziła do 
ustanowienia europejskiego ładu 
gospodarczego;

Or. fr

Poprawka 14
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę poprawy ładu 
społecznego na szczeblu europejskim 
równolegle z ustanowieniem europejskiego 
ładu gospodarczego;

1. podkreśla potrzebę poprawy ładu 
społecznego na szczeblu europejskim, 
uwzględniając zasadę pomocniczości, 
równolegle z ustanowieniem europejskiego 
ładu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 15
Csaba Sógor

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę poprawy ładu 
społecznego na szczeblu europejskim 
równolegle z ustanowieniem europejskiego 
ładu gospodarczego;

1. podkreśla potrzebę poprawy ładu 
społecznego na szczeblu europejskim 
równolegle z ustanowieniem europejskiego 
ładu gospodarczego poprzez stworzenie 
zestawów narzędzi zarówno w zakresie 
polityki publicznej, jak i konkretnych 
interwencji;

Or. hu

Poprawka 16
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę poprawy ładu 
społecznego na szczeblu europejskim 
równolegle z ustanowieniem europejskiego 
ładu gospodarczego;

1. podkreśla potrzebę poprawy krajowych 
systemów kierowania polityką społeczną 
poprzez propagowanie dobrych praktyk i 
udzielania zaleceń na szczeblu 
europejskim równolegle z ustanowieniem 
europejskiego ładu gospodarczego;

Or. fi

Poprawka 17
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę poprawy ładu 
społecznego na szczeblu europejskim 
równolegle z ustanowieniem europejskiego 
ładu gospodarczego;

1. podkreśla pilną potrzebę poprawy ładu 
społecznego na szczeblu europejskim 
równolegle z ustanowieniem europejskiego 
ładu gospodarczego poprzez realizowanie 
aktywnego planu wprowadzania regulacji 
społecznych na rzecz promowania 
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dobrobytu obywateli Europy, działania na 
rzecz trwałego rozwoju Europy, 
zapewniania spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej i walki z 
wykluczeniem społecznym;

Or. en

Poprawka 18
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę podtrzymywania 
rozwoju MŚP ze względu na to, że dzięki 
ich rozwojowi powstaną nowe trwałe 
miejsca pracy i zmniejszy się stopa 
bezrobocia;

Or. en

Poprawka 19
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że debata na temat 
zarządzania wieloszczeblowego nie 
powinna obejmować kwestii 
wielopoziomowego sprawowania rządów, 
która dotyczy równowagi sił i 
zaangażowania krajowych, regionalnych i 
lokalnych władz;

Or. en
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Poprawka 20
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje o wzmocniony nadzór nad 
polityką społeczną i polityką zatrudnienia 
porównywalny z postanowieniami w 
sprawie nadzoru nad krajowymi 
strategiami gospodarczymi;

2. apeluje o lepsze monitorowanie i 
wywiązywanie się z obowiązków 
sprawozdawczych w zakresie polityki 
społecznej i polityki zatrudnienia
porównywalne z postanowieniami w 
sprawie nadzoru nad krajowymi 
strategiami gospodarczymi;

Or. de

Poprawka 21
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje o wzmocniony nadzór nad 
polityką społeczną i polityką zatrudnienia 
porównywalny z postanowieniami w
sprawie nadzoru nad krajowymi 
strategiami gospodarczymi;

2. podkreśla znaczenie polityki społecznej
i polityki zatrudnienia oraz konieczność 
oceny ich skutków gospodarczych i 
społecznych w kontekście nadzoru nad 
krajowymi strategiami gospodarczymi 
zgodnie z art. 121 TFUE;

Or. en

Poprawka 22
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje o wzmocniony nadzór nad 2. apeluje o pogłębiony przegląd polityki 
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polityką społeczną i polityką zatrudnienia
porównywalny z postanowieniami w 
sprawie nadzoru nad krajowymi 
strategiami gospodarczymi;

społecznej i polityki zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 23
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje o wzmocniony nadzór nad 
polityką społeczną i polityką zatrudnienia
porównywalny z postanowieniami w
sprawie nadzoru nad krajowymi 
strategiami gospodarczymi;

2. apeluje o wzmocniony nadzór nad 
krajowymi politykami społecznymi i
politykami zatrudnienia w celu właściwego 
dostosowania zaleceń na szczeblu 
europejskim;

Or. fi

Poprawka 24
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje o wzmocniony nadzór nad 
polityką społeczną i polityką zatrudnienia 
porównywalny z postanowieniami w 
sprawie nadzoru nad krajowymi 
strategiami gospodarczymi;

2. apeluje o wzmocniony nadzór nad 
polityką społeczną i polityką zatrudnienia 
porównywalny i zgodny z postanowieniami 
w sprawie nadzoru nad krajowymi 
strategiami gospodarczymi;

Or. en

Poprawka 25
Antigoni Papadopoulou
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. apeluje o wzmocniony nadzór nad 
polityką społeczną i polityką zatrudnienia 
porównywalny z postanowieniami w 
sprawie nadzoru nad krajowymi 
strategiami gospodarczymi;

2. zauważa, że krajowe polityki dotyczące 
bezpieczeństwa socjalnego i systemy 
ustalania wynagrodzenia stanowią ważny 
czynnik wpływający na zbieżność lub 
rozbieżność w UE; dlatego apeluje o 
wzmocniony nadzór nad polityką 
społeczną i polityką zatrudnienia 
porównywalny z postanowieniami w 
sprawie nadzoru nad krajowymi 
strategiami gospodarczymi;

Or. en

Poprawka 26
Stephen Hughes

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla konieczność uzupełnienia 
paktu stabilności i wzrostu wiążącymi 
celami i monitorowaniem poziomu 
zatrudnienia i bezrobocia, wydatków na 
kształcenie, inwestycji w badania i rozwój 
oraz zmniejszania się liczby osób 
zagrożonych ubóstwem na szczeblu 
europejskim;

Or. en

Poprawka 27
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca się do Komisji Europejskiej o 
pełne wykorzystanie prawa inicjatywy 
ustawodawczej w celu regularnego 
przedstawiania Parlamentowi 
Europejskiemu propozycji ambitnych 
przepisów w zakresie polityki społecznej i 
polityki zatrudnienia;

Or. fr

Poprawka 28
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do ustanowienia w ramach 
zasad dotyczących wiążącego nadzoru nad 
dyscypliną budżetową w strefie euro 
wskaźników zatrudnienia i wskaźników 
społecznych, oprócz wskaźników 
fiskalnych i makroekonomicznych, aby 
zapewnić odpowiednie stosowanie 
artykułu 9 TFUE;

skreślony

Or. en

Poprawka 29
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do ustanowienia w ramach 
zasad dotyczących wiążącego nadzoru nad 
dyscypliną budżetową w strefie euro
wskaźników zatrudnienia i wskaźników 

3. wzywa do ustanowienia w
odpowiednich przypadkach wskaźników 
zatrudnienia i wskaźników społecznych,
oprócz wskaźników fiskalnych i 
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społecznych, oprócz wskaźników 
fiskalnych i makroekonomicznych, aby 
zapewnić odpowiednie stosowanie artykułu 
9 TFUE;

makroekonomicznych, aby zapewnić 
odpowiednie stosowanie artykułu 9 TFUE;

Or. en

Poprawka 30
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do ustanowienia w ramach zasad 
dotyczących wiążącego nadzoru nad 
dyscypliną budżetową w strefie euro 
wskaźników zatrudnienia i wskaźników 
społecznych, oprócz wskaźników 
fiskalnych i makroekonomicznych, aby
zapewnić odpowiednie stosowanie 
artykułu 9 TFUE;

3. wzywa do ustanowienia w ramach zasad 
dotyczących wiążącego nadzoru nad 
dyscypliną budżetową w strefie euro 
narzędzi analitycznych dotyczących
zatrudnienia i zagadnień społecznych, 
oprócz wskaźników fiskalnych i 
makroekonomicznych, aby przy udzielaniu 
zaleceń można było uwzględnić 
oddziaływanie trudności związanych z 
zatrudnieniem i trudności społecznych na 
rozwój gospodarki krajowej;

Or. fi

Poprawka 31
Stephen Hughes

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do ustanowienia w ramach zasad 
dotyczących wiążącego nadzoru nad 
dyscypliną budżetową w strefie euro 
wskaźników zatrudnienia i wskaźników 
społecznych, oprócz wskaźników 
fiskalnych i makroekonomicznych, aby 
zapewnić odpowiednie stosowanie artykułu 

3. wzywa do ustanowienia w ramach zasad 
dotyczących wiążącego nadzoru nad 
dyscypliną budżetową w strefie euro 
wskaźników zatrudnienia i wskaźników 
społecznych, oprócz wskaźników 
fiskalnych i makroekonomicznych, aby 
zapewnić odpowiednie stosowanie artykułu 
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9 TFUE; 9 TFUE i artykułu 151 TFUE;

Or. en

Poprawka 32
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do ustanowienia w ramach zasad 
dotyczących wiążącego nadzoru nad 
dyscypliną budżetową w strefie euro 
wskaźników zatrudnienia i wskaźników 
społecznych, oprócz wskaźników 
fiskalnych i makroekonomicznych, aby 
zapewnić odpowiednie stosowanie artykułu 
9 TFUE;

3. wzywa do ustanowienia w ramach zasad 
dotyczących wiążącego nadzoru nad 
dyscypliną budżetową w strefie euro 
wskaźników zatrudnienia i wskaźników 
społecznych takich jak nierówność 
dochodów, zatrudnienie, ubóstwo, oprócz 
wskaźników fiskalnych i 
makroekonomicznych, aby zapewnić 
odpowiednie stosowanie artykułu 9 TFUE;

Or. en

Poprawka 33
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że istnienie i pogłębianie się 
wewnętrznej nierównowagi wymaga
automatycznych stabilizatorów na 
poziomie UE lub strefy euro, jak gwarancja 
na rzecz młodzieży czy minimalny zasiłek 
dla bezrobotnych;

4. podkreśla istnienie i pogłębianie się 
wewnętrznej nierównowagi w dziedzinie 
polityki społecznej i polityki rynku pracy 
oraz związaną z tym konieczność 
wskazania stabilizatorów na poziomie UE 
lub strefy euro, jak gwarancja na rzecz 
młodzieży;

Or. de
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Poprawka 34
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że istnienie i pogłębianie się 
wewnętrznej nierównowagi wymaga
automatycznych stabilizatorów na 
poziomie UE lub strefy euro, jak 
gwarancja na rzecz młodzieży czy 
minimalny zasiłek dla bezrobotnych;

4. podkreśla, że istnienie i pogłębianie się 
sytuacji społecznej w Europie wymaga
zrównoważonego i ambitnego budżetu 
europejskiego oraz większej spójności 
między polityką gospodarczą, handlową i 
społeczną w celu ochrony europejskiego 
przemysłu i promocji tworzenia 
przedsiębiorstw;

Or. fr

Poprawka 35
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że istnienie i pogłębianie się 
wewnętrznej nierównowagi wymaga
automatycznych stabilizatorów na 
poziomie UE lub strefy euro, jak 
gwarancja na rzecz młodzieży czy 
minimalny zasiłek dla bezrobotnych;

4. podkreśla, że istnienie i pogłębianie się 
wewnętrznej nierównowagi wymusza 
uwzględnienie możliwych automatycznych 
stabilizatorów na poziomie UE; jak 
gwarancja na rzecz młodzieży czy 
minimalny zasiłek dla bezrobotnych 
określany na szczeblu krajowym;

Or. en

Poprawka 36
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że istnienie i pogłębianie się 
wewnętrznej nierównowagi wymaga 
automatycznych stabilizatorów na 
poziomie UE lub strefy euro, jak 
gwarancja na rzecz młodzieży czy 
minimalny zasiłek dla bezrobotnych;

4. podkreśla, że istnienie i pogłębianie się 
wewnętrznej nierównowagi pomiędzy 
państwami członkowskimi UE lub strefy 
euro wymaga skutecznych krajowych 
rozwiązań, które można w pewnym 
stopniu wspierać działaniami na poziomie 
UE lub strefy euro, ale nie nimi 
zastępować;

Or. fi

Poprawka 37
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że istnienie i pogłębianie się 
wewnętrznej nierównowagi wymaga 
automatycznych stabilizatorów na 
poziomie UE lub strefy euro, jak 
gwarancja na rzecz młodzieży czy 
minimalny zasiłek dla bezrobotnych;

4. podkreśla, że problem wewnętrznej 
nierównowagi w państwach 
członkowskich musi zostać rozwiązany 
poprzez zastosowanie konkretnych 
środków takich jak gwarancja 
zatrudnienia młodzieży;

Or. en

Poprawka 38
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że istnienie i pogłębianie się 
wewnętrznej nierównowagi wymaga 
automatycznych stabilizatorów na 
poziomie UE lub strefy euro, jak 
gwarancja na rzecz młodzieży czy 

4. podkreśla, że istnienie i pogłębianie się 
wewnętrznej nierównowagi wymaga 
automatycznych stabilizatorów na 
poziomie strefy euro, jak gwarancja na 
rzecz młodzieży czy minimalny zasiłek dla 
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minimalny zasiłek dla bezrobotnych; bezrobotnych, które będą zależeć od 
funkcjonującego zarządzania 
wieloszczeblowego w UE;

Or. en

Poprawka 39
Stephen Hughes

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że istnienie i pogłębianie się 
wewnętrznej nierównowagi wymaga 
automatycznych stabilizatorów na 
poziomie UE lub strefy euro, jak gwarancja 
na rzecz młodzieży czy minimalny zasiłek 
dla bezrobotnych;

4. podkreśla, że istnienie i pogłębianie się 
wewnętrznej nierównowagi wymaga 
automatycznych stabilizatorów na 
poziomie UE lub strefy euro, jak 
europejska gwarancja na rzecz młodzieży 
czy europejski minimalny zasiłek dla 
bezrobotnych;

Or. en

Poprawka 40
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że istnienie i pogłębianie się 
wewnętrznej nierównowagi wymaga 
automatycznych stabilizatorów na 
poziomie UE lub strefy euro, jak 
gwarancja na rzecz młodzieży czy 
minimalny zasiłek dla bezrobotnych;

4. podkreśla, że powstawanie, istnienie i 
pogłębianie się wewnętrznej i zewnętrznej 
nierównowagi wymaga automatycznych 
stabilizatorów na poziomie UE lub strefy 
euro, jak mechanizm przenoszenia oparty 
na rozwoju sytuacji w zakresie bezrobocia 
lub europejskie ubezpieczenie od 
bezrobocia; wzywa Komisję do 
przedstawienia zielonej księgi z różnymi 
możliwościami stworzenia takiego 
mechanizmu przed końcem 2013 r.;
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Or. en

Poprawka 41
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że istnienie i pogłębianie się 
wewnętrznej nierównowagi wymaga 
automatycznych stabilizatorów na 
poziomie UE lub strefy euro, jak gwarancja 
na rzecz młodzieży czy minimalny zasiłek 
dla bezrobotnych;

4. podkreśla, że istnienie i pogłębianie się 
wewnętrznej nierównowagi między 
państwami członkowskimi wymaga 
automatycznych stabilizatorów na 
poziomie UE lub strefy euro, jak gwarancja 
na rzecz młodzieży czy minimalny zasiłek 
dla bezrobotnych;

Or. en

Poprawka 42
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. odnotowuje, że ani w planie działania 
zatytułowanym „W kierunku faktycznej 
unii gospodarczej i walutowej”, ani w 
sprawozdaniu okresowym przedstawionym 
przez przewodniczącego Rady H. Van 
Rompuya nie zajęto się polityką 
zatrudnienia i polityką społeczną; 
ponownie apeluje zatem o przyjęcie paktu 
społecznego, o którym mowa w 
sprawozdaniu przyjętym dnia 15 
października 2012 r. przez Komisję 
Gospodarczą i Monetarną i zawierającym
zalecenia dla Komisji w sprawie 
sprawozdania przewodniczącego Rady 
Europejskiej, Komisji, Europejskiego 
Banku Centralnego i Eurogrupy pt. „W 

5. odnotowuje, że ani w planie działania 
zatytułowanym „W kierunku faktycznej 
unii gospodarczej i walutowej”, ani w 
sprawozdaniu okresowym przedstawionym 
przez przewodniczącego Rady H. Van 
Rompuya nie zajęto się polityką 
zatrudnienia i polityką społeczną; dlatego 
odnosi się do rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 20 listopada 2012 r. 
zawierającej zalecenia dla Komisji w 
sprawie sprawozdania przewodniczącego 
Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, 
Europejskiego Banku Centralnego i 
Eurogrupy pt. „W kierunku faktycznej unii 
gospodarczej i walutowej” 
(2012/2151(INI));
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kierunku faktycznej unii gospodarczej i 
walutowej”;

Or. en

Poprawka 43
Stephen Hughes

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. odnotowuje, że ani w planie działania 
zatytułowanym „W kierunku faktycznej 
unii gospodarczej i walutowej”, ani w 
sprawozdaniu okresowym przedstawionym 
przez przewodniczącego Rady H. Van 
Rompuya nie zajęto się polityką 
zatrudnienia i polityką społeczną; 
ponownie apeluje zatem o przyjęcie paktu 
społecznego, o którym mowa w 
sprawozdaniu przyjętym dnia 15 
października 2012 r. przez Komisję 
Gospodarczą i Monetarną i zawierającym
zalecenia dla Komisji w sprawie 
sprawozdania przewodniczącego Rady 
Europejskiej, Komisji, Europejskiego 
Banku Centralnego i Eurogrupy pt. „W 
kierunku faktycznej unii gospodarczej i 
walutowej”;

5. odnotowuje, że ani w planie działania 
zatytułowanym „W kierunku faktycznej 
unii gospodarczej i walutowej”, ani w 
sprawozdaniu okresowym przedstawionym 
przez przewodniczącego Rady H. Van 
Rompuya nie zajęto się polityką 
zatrudnienia i polityką społeczną; 
ponownie apeluje zatem o przyjęcie paktu 
społecznego, o którym mowa w jego 
rezolucji z dnia 20 listopada 2012 r. 
zawierającej zalecenia dla Komisji w 
sprawie sprawozdania przewodniczącego 
Rady Europejskiej, Komisji, Europejskiego 
Banku Centralnego i Eurogrupy pt. „W 
kierunku faktycznej unii gospodarczej i 
walutowej”;

Or. en

Poprawka 44
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że należy przywrócić 
równowagę między postanowieniami 

6. podkreśla, że równowaga między 
polityką zatrudnienia a polityką 
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dotyczącymi polityki społecznej i 
gospodarczej ustanowionymi w art. 121 
oraz 148 TFUE;

gospodarczą zgodnie z art. 121 oraz 148 
TFUE jest konieczna dla zapewnienia 
pozytywnego rozwoju UE;

Or. de

Poprawka 45
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że należy przywrócić
równowagę między postanowieniami 
dotyczącymi polityki społecznej i 
gospodarczej ustanowionymi w art. 121 
oraz 148 TFUE;

6. podkreśla, że należy zachować
równowagę między postanowieniami 
dotyczącymi polityki społecznej i 
gospodarczej ustanowionymi w art. 121 
oraz 148 TFUE;

Or. en

Poprawka 46
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że należy przywrócić 
równowagę między postanowieniami 
dotyczącymi polityki społecznej i 
gospodarczej ustanowionymi w art. 121 
oraz 148 TFUE;

6. podkreśla, że należy zachować 
równowagę między postanowieniami 
dotyczącymi polityki społecznej i 
gospodarczej ustanowionymi w art. 121 
oraz 148 TFUE, uwzględniając przy tym, 
że polityka społeczna wchodzi w zakres 
kompetencji państw członkowskich;

Or. fi

Poprawka 47
Tamás Deutsch
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że należy przywrócić
równowagę między postanowieniami 
dotyczącymi polityki społecznej i 
gospodarczej ustanowionymi w art. 121 
oraz 148 TFUE;

6. podkreśla, że powinna istnieć 
równowaga między postanowieniami 
dotyczącymi polityki społecznej i 
gospodarczej ustanowionymi w art. 121 
oraz 148 TFUE;

Or. en

Poprawka 48
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że Komisja powinna w 
ambitniejszy sposób odpowiadać na 
codzienne problemy i aspiracje obywateli 
UE w dziedzinie kwestii społecznych i 
gospodarczych, aby Unia była w stanie 
reagować na nieprzewidziane zdarzenia i 
potrafiła szybko wykorzystywać szanse 
oraz przewidywać przyszłe tendencje i się 
do nich dostosowywać;

Or. en

Poprawka 49
Stephen Hughes

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do tego, aby protokół społeczny 
do Traktatów zapewniał ochronę 
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podstawowych praw socjalnych i 
pracowniczych;

Or. en

Poprawka 50
Stephen Hughes

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa do dalszego ulepszania art. 9 
TFUE zgodnie z art. 11 TFUE w celu 
zapewnienia kompleksowego i 
systematycznego włączania kwestii 
społecznych w definiowanie i wdrażanie 
unijnych polityk i działań;

Or. en

Poprawka 51
Stephen Hughes

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa do tego, aby postanowienia 
Traktatu służyły walce z dumpingiem 
socjalnym zgodnie z artykułami TFUE 
dotyczącymi reguł konkurencji, tzn. aby 
na ich mocy Komisja zyskała kompetencje 
do działania jako organ zwalczający 
dumping socjalny oraz egzekwowania 
tych przepisów poprzez przeprowadzanie 
niezależnych dochodzeń i nakładanie 
sankcji;

Or. en
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Poprawka 52
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca się do Komisji o domaganie się 
przedkładania przez państwa członkowskie 
krajowych planów zwiększania 
zatrudnienia jako części ich krajowych 
programów reform;

7. zwraca się do Komisji o domaganie się 
przedkładania Parlamentowi 
Europejskiemu przez państwa 
członkowskie krajowych planów 
zwiększania zatrudnienia jako części ich 
krajowych programów reform w ramach 
europejskiego semestru;

Or. fr

Poprawka 53
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca się do Komisji o domaganie się 
przedkładania przez państwa członkowskie 
krajowych planów zwiększania 
zatrudnienia jako części ich krajowych 
programów reform;

7. zwraca się do Komisji o domaganie się 
przedkładania przez państwa członkowskie 
krajowych planów zwiększania 
zatrudnienia jako części ich krajowych 
programów reform; zauważa, że plany 
zwiększania zatrudnienia muszą mieć 
spójną strukturę i treść, aby spełniać ich 
założenia; nalega, aby Komisja 
przedstawiła jasne wytyczne na temat 
treści i struktury planów zwiększania 
zatrudnienia, a państwa członkowskie 
zastosowały się do nich w dokumentacji 
składanej w ramach rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego i innych środkach 
zarządzania gospodarczego i społecznego;

Or. en
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Poprawka 54
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca się do Komisji o domaganie się 
przedkładania przez państwa członkowskie 
krajowych planów zwiększania 
zatrudnienia jako części ich krajowych 
programów reform;

7. zwraca się do Komisji o domaganie się 
przedkładania przez państwa członkowskie 
krajowych planów zwiększania 
zatrudnienia jako części ich krajowych 
programów reform; proponuje, by krajowe 
plany zwiększenia zatrudnienia były 
przedmiotem trójstronnego szczytu 
społecznego, o którym mowa w art. 152 
akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej; 

Or. fr

Poprawka 55
Csaba Sógor

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca się do Komisji o domaganie się 
przedkładania przez państwa członkowskie 
krajowych planów zwiększania 
zatrudnienia jako części ich krajowych
programów reform;

7. zwraca się do Komisji o domaganie się 
przedkładania przez państwa członkowskie 
krajowych planów zwiększania 
zatrudnienia jako załączników dobrze 
wyodrębnionych, a jednocześnie 
stanowiących część programów reform;

Or. hu

Poprawka 56
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie do 
ulepszenia ich krajowych polityk 
zatrudnienia poprzez stworzenie 
odpowiednich warunków do powstawania 
miejsc pracy i popytu na pracę, 
uwzględnienie zielonego zatrudnienia w 
ich krajowych planach zwiększania 
zatrudnienia, poprawę planowania i 
prognozowania dotyczącego pracowników 
opieki zdrowotnej, aby lepiej dostosować 
popyt i podaż pracowników medycznych, a 
jednocześnie oferować im długoterminowe 
możliwości zatrudnienia i stymulować 
wymianę innowacyjnych pomysłów, a 
także poprzez wspieranie zwiększania się 
liczby wysoko wykwalifikowanych 
pracowników z branży ICT i promowanie 
umiejętności cyfrowych wśród 
pracowników;

Or. en

Poprawka 57
Zbigniew Ziobro

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. ponownie apeluje o wzmocnienie 
demokratycznego wymiaru europejskiego 
semestru, w tym poprzez umocnienie roli 
Parlamentu w zwykłej procedurze 
ustawodawczej i poprzez angażowanie 
parlamentów narodowych, wspólnie z 
partnerami społecznymi i społeczeństwem 
obywatelskim;

8. ponownie apeluje o wzmocnienie 
demokratycznego wymiaru europejskiego 
semestru, zwłaszcza poprzez większe
angażowanie parlamentów narodowych, 
wspólnie z partnerami społecznymi i 
społeczeństwem obywatelskim;

Or. pl

Poprawka 58
Philippe Boulland
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Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. ponownie apeluje o wzmocnienie 
demokratycznego wymiaru europejskiego 
semestru, w tym poprzez umocnienie roli 
Parlamentu w zwykłej procedurze 
ustawodawczej i poprzez angażowanie 
parlamentów narodowych, wspólnie z 
partnerami społecznymi i społeczeństwem 
obywatelskim;

8. ponownie apeluje o wzmocnienie 
demokratycznego i społecznego wymiaru 
europejskiego semestru, w tym poprzez 
umocnienie roli Parlamentu w zwykłej 
procedurze ustawodawczej i poprzez 
angażowanie parlamentów narodowych, 
wspólnie z partnerami społecznymi 
i społeczeństwem obywatelskim;

Or. fr

Poprawka 59
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. ponownie apeluje o wzmocnienie 
demokratycznego wymiaru europejskiego 
semestru, w tym poprzez umocnienie roli 
Parlamentu w zwykłej procedurze 
ustawodawczej i poprzez angażowanie 
parlamentów narodowych, wspólnie z 
partnerami społecznymi i społeczeństwem 
obywatelskim;

8. ponownie apeluje o wzmocnienie 
demokratycznego wymiaru europejskiego 
semestru, w tym poprzez umocnienie roli 
Parlamentu w zwykłej procedurze 
ustawodawczej i poprzez angażowanie 
parlamentów narodowych, wspólnie z 
partnerami społecznymi i społeczeństwem 
obywatelskim, przy jednoczesnym uznaniu 
corocznego charakteru europejskiego 
semestru;

Or. en

Poprawka 60
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. ponownie apeluje o wzmocnienie 
demokratycznego wymiaru europejskiego 
semestru, w tym poprzez umocnienie roli 
Parlamentu w zwykłej procedurze 
ustawodawczej i poprzez angażowanie 
parlamentów narodowych, wspólnie z 
partnerami społecznymi i społeczeństwem 
obywatelskim;

8. ponownie apeluje o wzmocnienie 
demokratycznego wymiaru europejskiego 
semestru, w tym poprzez umocnienie roli 
Parlamentu w zwykłej procedurze
ustawodawczej;

Or. en

Poprawka 61
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że dialog społeczny musi 
być rzeczywistym dialogiem 
charakteryzującym się legitymacją
polityczną i demokratyczną, otwartością i 
przejrzystością, aby skutki tego dialogu 
społecznego i negocjacji między 
partnerami społecznymi odzwierciedlały 
demokratyczną wolę europejskich 
obywateli i były dla nich uzasadnione;

Or. en

Poprawka 62
Jean-Pierre Audy

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zwraca się do Komisji Europejskiej o 
promowanie roli partnerów społecznych 



PE516.898v01-00 30/32 AM\1001743PL.doc

PL

na szczeblu europejskim z jednoczesnym 
uwzględnieniem różnorodności systemów 
krajowych, ułatwienie dialogu 
społecznego między nimi oraz 
poszanowanie ich autonomii, zgodnie z 
art. 152 TFUE;

Or. fr

Poprawka 63
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie, aby 
rozszerzyły zasadę wzmocnionej 
współpracy na politykę społeczną i 
zatrudnienia, w przypadkach gdy 
nieuzasadnione blokujące mniejszości 
uniemożliwiają konieczne postępy.

9. wzywa państwa członkowskie, aby 
rozszerzyły zasadę wzmocnionej 
współpracy na politykę zatrudnienia.

Or. de

Poprawka 64
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie, aby 
rozszerzyły zasadę wzmocnionej 
współpracy na politykę społeczną i 
zatrudnienia, w przypadkach gdy 
nieuzasadnione blokujące mniejszości 
uniemożliwiają konieczne postępy.

9. wzywa państwa członkowskie, aby w 
przypadkach gdy rozbieżności w 
kierunkach polityki państw członkowskich
uniemożliwiają konieczne postępy, badać, 
czy w odniesieniu do polityki społecznej i 
zatrudnienia nie byłoby lepiej zastosować 
wzmocnionej współpracy.

Or. en

Poprawka 65
Sari Essayah
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Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie, aby 
rozszerzyły zasadę wzmocnionej 
współpracy na politykę społeczną i 
zatrudnienia, w przypadkach gdy 
nieuzasadnione blokujące mniejszości 
uniemożliwiają konieczne postępy.

9. wzywa państwa członkowskie do
zwrócenia uwagi w ramach swoich 
programów stabilizacji i wzrostu na
dobrobyt społeczeństwa, aby negatywne 
skutki dla społeczeństwa i zatrudnienia
wynikające z rozwiązywania
krótkotrwałych trudności gospodarczych 
nie uległy długoterminowemu utrwaleniu.

Or. fi

Poprawka 66
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie, aby 
rozszerzyły zasadę wzmocnionej 
współpracy na politykę społeczną i 
zatrudnienia, w przypadkach gdy 
nieuzasadnione blokujące mniejszości 
uniemożliwiają konieczne postępy.

9. wzywa państwa członkowskie, aby 
rozszerzyły zasadę wzmocnionej 
współpracy na politykę społeczną i 
zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 67
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie, aby 
rozszerzyły zasadę wzmocnionej 
współpracy na politykę społeczną i 
zatrudnienia, w przypadkach gdy 

9. wzywa państwa członkowskie, aby 
rozszerzyły zasadę wzmocnionej 
współpracy na politykę społeczną i 
zatrudnienia, na przykład i w szczególności 
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nieuzasadnione blokujące mniejszości 
uniemożliwiają konieczne postępy.

w odniesieniu do minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, w przypadkach 
gdy nieuzasadnione blokujące mniejszości 
uniemożliwiają konieczne postępy.

Or. en

Poprawka 68
Stephen Hughes

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie, aby 
rozszerzyły zasadę wzmocnionej 
współpracy na politykę społeczną i 
zatrudnienia, w przypadkach gdy 
nieuzasadnione blokujące mniejszości 
uniemożliwiają konieczne postępy.

9. wzywa państwa członkowskie, aby 
rozszerzyły zasadę wzmocnionej 
współpracy na politykę społeczną i 
zatrudnienia, w przypadkach gdy blokujące 
mniejszości uniemożliwiają postępy.

Or. en


