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Poprawka 1
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Umocowanie 17 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. uwzględniając swoją rezolucję z dnia 
5 lutego 2013 r. w sprawie poprawy 
dostępu MŚP do finansowania 
(2012/2134(INI))

Or. en

Poprawka 2
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że recesja w strefie 
euro, w wymiarze liczbowym, dobiegła 
końca w drugim kwartale 2013 r., przy 
czym roczny wzrost gospodarczy w strefie 
euro pozostanie w tym roku ujemny, a 
bezrobocie i nierówność są na rekordowo
wysokim poziomie; mając na uwadze, że 
wzrost gospodarczy musi ulegać dalszej 
poprawie, aby powrót do formy mógł być 
uznany za długotrwały i aby można było 
osiągnąć tempo wzrostu umożliwiające UE 
stawienie czoła wyzwaniom społeczno-
ekonomicznym;

A. mając na uwadze, że recesja w strefie 
euro, w wymiarze liczbowym, dobiegła 
końca w drugim kwartale 2013 r., przy 
czym roczny wzrost gospodarczy w strefie 
euro pozostanie w tym roku niestabilny, a 
bezrobocie jest nadal na bardzo wysokim 
poziomie; mając na uwadze, że 
zrównoważony wzrost gospodarczy musi 
ulegać dalszej poprawie, aby powrót do 
formy mógł być uznany za długotrwały i 
aby można było osiągnąć tempo wzrostu 
umożliwiające UE stawienie czoła 
wyzwaniom społeczno-ekonomicznym;

Or. en

Poprawka 3
Sari Essayah

Projekt rezolucji
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Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że recesja w strefie 
euro, w wymiarze liczbowym, dobiegła 
końca w drugim kwartale 2013 r., przy 
czym roczny wzrost gospodarczy w strefie 
euro pozostanie w tym roku ujemny, a 
bezrobocie i nierówność są na rekordowo 
wysokim poziomie; mając na uwadze, że 
wzrost gospodarczy musi ulegać dalszej 
poprawie, aby powrót do formy mógł być 
uznany za długotrwały i aby można było 
osiągnąć tempo wzrostu umożliwiające UE 
stawienie czoła wyzwaniom społeczno-
ekonomicznym;

A. mając na uwadze, że recesja w strefie 
euro, w wymiarze liczbowym, dobiegła 
końca w drugim kwartale 2013 r., przy 
czym roczny wzrost gospodarczy w strefie 
euro pozostanie w tym roku ujemny, a 
bezrobocie jest na rekordowo wysokim
poziomie w historii strefy euro; mając na 
uwadze, że wzrost gospodarczy musi 
ulegać dalszej poprawie, aby powrót do 
formy mógł być uznany za długotrwały i
aby można było osiągnąć tempo wzrostu 
umożliwiające UE stawienie czoła 
wyzwaniom społeczno-ekonomicznym;

Or. en

Poprawka 4
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że recesja w strefie 
euro, w wymiarze liczbowym, dobiegła 
końca w drugim kwartale 2013 r., przy 
czym roczny wzrost gospodarczy w strefie 
euro pozostanie w tym roku ujemny, a 
bezrobocie i nierówność są na rekordowo 
wysokim poziomie; mając na uwadze, że 
wzrost gospodarczy musi ulegać dalszej
poprawie, aby powrót do formy mógł być 
uznany za długotrwały i aby można było 
osiągnąć tempo wzrostu umożliwiające UE 
stawienie czoła wyzwaniom społeczno-
ekonomicznym;

A. mając na uwadze, że recesja w strefie 
euro, w wymiarze liczbowym, dobiegła 
końca w drugim kwartale 2013 r., przy 
czym roczny wzrost gospodarczy w strefie 
euro pozostanie w tym roku ujemny, a 
bezrobocie i nierówność są na rekordowo 
wysokim poziomie; mając na uwadze, że 
wzrost gospodarczy musi ulegać znacznej
poprawie, aby powrót do formy mógł być 
uznany za długotrwały i aby można było 
osiągnąć tempo wzrostu umożliwiające UE 
stawienie czoła wyzwaniom społeczno-
ekonomicznym;

Or. en
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Poprawka 5
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że należy 
przypomnieć, iż w 2007 r., na początku 
kryzysu, państwa, które teraz 
doświadczają najpoważniejszych 
trudności, skumulowały nadmierne 
deficyty na rachunku obrotów bieżących i 
miały poważne problemy z 
konkurencyjnością;

Or. en

Poprawka 6
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że poziom bezrobocia 
w UE osiągnął alarmujący poziom 26,6 
mln osób1, a bezrobocie długotrwałe 
wzrosło w większości państw 
członkowskich i w odniesieniu do całej UE 
osiągnęło najwyższy poziom w historii; 
mając na uwadze, że spadek zatrudnienia 
jest bardziej widoczny w tych państwach, 
które prowadzą konsolidację budżetową na 
większą skalę;

B. mając na uwadze, że poziom bezrobocia 
w UE osiągnął alarmujący poziom 26,6 
mln osób2, a bezrobocie długotrwałe 
wzrosło w większości państw 
członkowskich i w odniesieniu do całej UE 
osiągnęło najwyższy poziom w historii; 
mając na uwadze, że spadek zatrudnienia 
jest bardziej widoczny w tych państwach, 
które były w tak złej sytuacji, że musiały 
prowadzić konsolidację budżetową na 
większą skalę;

Or. en

Poprawka 7
Philippe De Backer

                                               
1 Sytuacja społeczna i zatrudnienie w UE: przegląd kwartalny, październik 2013 r.
2 Sytuacja społeczna i zatrudnienie w UE: przegląd kwartalny, październik 2013 r.
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Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że poziom bezrobocia 
w UE osiągnął alarmujący poziom 26,6 
mln osób, a bezrobocie długotrwałe 
wzrosło w większości państw 
członkowskich i w odniesieniu do całej UE 
osiągnęło najwyższy poziom w historii; 
mając na uwadze, że spadek zatrudnienia 
jest bardziej widoczny w tych państwach, 
które prowadzą konsolidację budżetową
na większą skalę;

B. mając na uwadze, że poziom bezrobocia 
w UE osiągnął alarmujący poziom 26,6 
mln osób, a bezrobocie długotrwałe 
wzrosło w większości państw 
członkowskich i w odniesieniu do całej UE 
osiągnęło najwyższy poziom w historii; 
mając na uwadze, że spadek zatrudnienia 
jest bardziej widoczny w tych państwach, 
które prowadzą znaczącą reformę 
budżetową;

Or. en

Poprawka 8
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że poziom bezrobocia 
w UE osiągnął alarmujący poziom 26,6 
mln osób, a bezrobocie długotrwałe 
wzrosło w większości państw 
członkowskich i w odniesieniu do całej UE 
osiągnęło najwyższy poziom w historii; 
mając na uwadze, że spadek zatrudnienia 
jest bardziej widoczny w tych państwach, 
które prowadzą konsolidację budżetową na 
większą skalę;

B. mając na uwadze, że poziom bezrobocia 
w UE osiągnął alarmujący poziom 26,6 
mln osób, a bezrobocie długotrwałe 
wzrosło w większości państw 
członkowskich i w odniesieniu do całej UE 
osiągnęło najwyższy poziom w historii; 
mając na uwadze, że spadek zatrudnienia 
jest bardziej widoczny w niektórych
państwach, które prowadzą konsolidację 
budżetową na większą skalę;

Or. en

Poprawka 9
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Motyw C
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że bezrobocie 
młodzieży osiągnęło niespotykany dotąd 
poziom i średnia dla całej UE wynosi 23%, 
a w niektórych państwach członkowskich 
bezrobocie wśród młodzieży i w wieku od 
16 do 25 lat wynosi ponad 50%; mając na 
uwadze, że sytuacja na rynku pracy jest 
szczególnie trudna dla osób młodych, które 
często, niezależnie od ich poziomu 
wykształcenia, pozostają bez pracy lub 
którym oferuje się umowy 
niegwarantujące pewności zatrudnienia 
oraz nieodpłatne staże;

C. mając na uwadze, że bezrobocie 
młodzieży osiągnęło niespotykany dotąd 
poziom i średnia dla całej UE wynosi 23%, 
a w niektórych państwach członkowskich 
bezrobocie wśród młodzieży i w wieku od 
16 do 25 lat wynosi ponad 50%; mając na 
uwadze, że sytuacja na rynku pracy jest 
szczególnie trudna dla osób młodych, 
niezależnie od ich poziomu wykształcenia;

Or. en

Poprawka 10
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że bezrobocie 
młodzieży osiągnęło niespotykany dotąd 
poziom i średnia dla całej UE wynosi 23%,
a w niektórych państwach członkowskich 
bezrobocie wśród młodzieży i w wieku od 
16 do 25 lat wynosi ponad 50%; mając na 
uwadze, że sytuacja na rynku pracy jest 
szczególnie trudna dla osób młodych, które 
często, niezależnie od ich poziomu 
wykształcenia, pozostają bez pracy lub 
którym oferuje się umowy niegwarantujące 
pewności zatrudnienia oraz nieodpłatne 
staże;

C. mając na uwadze, że bezrobocie 
młodzieży osiągnęło niespotykany dotąd 
poziom i średnia dla całej UE wynosi 23%, 
a w niektórych państwach członkowskich 
bezrobocie wśród młodzieży i w wieku od 
16 do 25 lat wynosi ponad 50%; mając na 
uwadze, że sytuacja na rynku pracy jest 
szczególnie trudna dla osób młodych, które 
często, niezależnie od ich poziomu 
wykształcenia, pozostają bez pracy lub 
którym oferuje się umowy niegwarantujące 
pewności zatrudnienia oraz nieodpłatne 
staże; mając na uwadze, że w 2011 r. 
stratę gospodarczą spowodowaną 
nieobecnością młodzieży na rynku pracy 
oszacowano w państwach członkowskich 
na 153 mld EUR, co stanowi 1,2% 
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unijnego PKB1;

Or. en

Poprawka 11
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że bezrobocie 
młodzieży osiągnęło niespotykany dotąd 
poziom i średnia dla całej UE wynosi 23%, 
a w niektórych państwach członkowskich 
bezrobocie wśród młodzieży i w wieku od 
16 do 25 lat wynosi ponad 50%; mając na 
uwadze, że sytuacja na rynku pracy jest 
szczególnie trudna dla osób młodych, które 
często, niezależnie od ich poziomu 
wykształcenia, pozostają bez pracy lub 
którym oferuje się umowy niegwarantujące 
pewności zatrudnienia oraz nieodpłatne 
staże;

C. mając na uwadze, że bezrobocie 
młodzieży osiągnęło niespotykany dotąd 
poziom i średnia dla całej UE wynosi 23%, 
a w niektórych państwach członkowskich 
bezrobocie wśród młodzieży i w wieku od 
16 do 25 lat wynosi ponad 50%; mając na 
uwadze, że sytuacja na rynku pracy jest 
szczególnie trudna dla osób młodych, które 
często, niezależnie od ich poziomu 
wykształcenia, pozostają bez pracy lub 
którym oferuje się umowy niegwarantujące 
pewności zatrudnienia, nieodpłatne staże 
lub których jedynym wyjściem jest 
wyemigrowanie z kraju;

Or. en

Poprawka 12
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że surowość
przepisów dotyczących rynku pracy w 
niektórych państwach członkowskich 
powoduje brak elastyczności niezbędnej 
do skutecznego łagodzenia wstrząsów, 
np. takich jak obecny kryzys; mając na 
uwadze, że obecne przepisy dotyczące 

                                               
1 Eurofound (2012), NEETs – młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się: właściwości, 
koszty i rozwiązania polityczne w Europie (NEETs – Young people not in employment, education or training: 
Characteristics, costs and policy responses in Europe). Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
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rynku pracy zapewniają 
nieproporcjonalną ochronę osób 
obecnych na rynku pracy i wywierają 
niekorzystny wpływ na proces włączenia 
młodzieży do siły roboczej;

Or. en

Poprawka 13
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze rosnące bezrobocie 
długotrwałe skutkujące bezrobociem 
strukturalnym; mając na uwadze dalszy 
wzrost segmentacji rynków pracy, spadek 
średnich dochodów gospodarstw 
domowych w wielu państwach 
członkowskich, a także wskaźniki 
sygnalizujące tendencję polegającą na 
zwiększaniu się i pogłębianiu poziomu 
ubóstwa oraz wykluczenia społecznego, w 
tym ubóstwa pracujących;

D. mając na uwadze, że była to największa 
i najbardziej długotrwała recesja w 
historii gospodarczej ostatniego stulecia, 
przy czym udało się uniknąć katastrofy, 
ale skutki kryzysu rozłożyły się na wiele 
lat, a nawet dekad, a jednym z nich jest 
ciągły wzrost bezrobocia długotrwałego, 
co może skutkować bezrobociem 
strukturalnym; mając na uwadze dalszy 
wzrost segmentacji rynków pracy, spadek 
średnich dochodów gospodarstw 
domowych w wielu państwach 
członkowskich, a także wskaźniki 
sygnalizujące przewidywaną na kilka lat 
tendencję polegającą na pewnym 
zwiększaniu się i pogłębianiu poziomu 
ubóstwa oraz wykluczenia społecznego, w 
tym ubóstwa pracujących;

Or. en

Poprawka 14
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wysoki – a w E. mając na uwadze, że wysoki – a w 
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niektórych przypadkach rosnący – klin 
podatkowy, szczególnie w odniesieniu do 
osób o niskich zarobkach oraz osób 
będących drugim żywicielem rodziny,
stanowi problem w znacznej liczbie państw 
członkowskich i powoduje wzrost 
nierówności; mając na uwadze, że 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
(MFW) wskazał ostatnio, że istnieje 
możliwość lepszego i bardziej 
progresywnego nakładania podatków w 
celu lepszego uzasadnienia działań 
konsolidacyjnych, przy jednoczesnym 
podejmowaniu większej liczby działań 
mających na celu promowanie wzrostu i 
osiąganie przy tym dodatkowych 
przychodów; mając na uwadze, że istnieje
potrzeba przesunięcia obciążeń 
podatkowych z zatrudnienia w kierunku 
innych form zrównoważonych podatków;

niektórych przypadkach rosnący – klin 
podatkowy stanowi problem w znacznej 
liczbie państw członkowskich; mając na 
uwadze, że Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy (MFW) wskazał ostatnio, że 
istnieje potrzeba przesunięcia obciążeń 
podatkowych z zatrudnienia w kierunku 
innych form zrównoważonych podatków;

Or. en

Poprawka 15
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wysoki – a w 
niektórych przypadkach rosnący – klin 
podatkowy, szczególnie w odniesieniu do 
osób o niskich zarobkach oraz osób 
będących drugim żywicielem rodziny, 
stanowi problem w znacznej liczbie państw 
członkowskich i powoduje wzrost 
nierówności; mając na uwadze, że 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
(MFW) wskazał ostatnio, że istnieje 
możliwość lepszego i bardziej 
progresywnego nakładania podatków w 
celu lepszego uzasadnienia działań 
konsolidacyjnych, przy jednoczesnym 
podejmowaniu większej liczby działań 

E. mając na uwadze, że wysoki – a w 
niektórych przypadkach rosnący – klin 
podatkowy, szczególnie w odniesieniu do 
osób o niskich zarobkach oraz osób 
będących drugim żywicielem rodziny, 
stanowi problem w znacznej liczbie państw 
członkowskich i powoduje wzrost 
nierówności; mając na uwadze, że 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
(MFW) wskazał ostatnio, że istnieje 
możliwość lepszego i bardziej 
progresywnego nakładania podatków w 
celu lepszego uzasadnienia działań 
konsolidacyjnych, przy jednoczesnym 
podejmowaniu większej liczby działań 
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mających na celu promowanie wzrostu i 
osiąganie przy tym dodatkowych 
przychodów; mając na uwadze, że istnieje 
potrzeba przesunięcia obciążeń 
podatkowych z zatrudnienia w kierunku 
innych form zrównoważonych podatków;

mających na celu promowanie wzrostu i 
osiąganie przy tym dodatkowych 
przychodów; mając na uwadze, że istnieje 
potrzeba przesunięcia obciążeń 
podatkowych z zatrudnienia w kierunku 
innych form zrównoważonych podatków, 
takich jak podatek środowiskowy;

Or. en

Poprawka 16
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że skutki kryzysu i 
nadmiernej polityki konsolidacji 
budżetowej prowadzonej w ostatnich 
latach doprowadziły do niespotykanej 
dotąd i rosnącej rozbieżności wyników i 
zatrudnienia między krajami centralnymi 
a peryferyjnymi; mając na uwadze, że 
różnica w poziomie bezrobocia między 
krajami centralnymi a peryferyjnymi 
osiągnęła 10 punktów procentowych w 
2012 r., podczas gdy w 2000 r. wynosiła 
zaledwie 3,5 p.p.; mając na uwadze, że 
prognozy wskazują na to, iż rozbieżność ta 
odnotuje w tym roku maksymalną wartość;

F. mając na uwadze, że różnica w poziomie 
bezrobocia między krajami centralnymi a 
peryferyjnymi osiągnęła 10 punktów 
procentowych w 2012 r., podczas gdy w 
2000 r. wynosiła zaledwie 3,5 p.p.; mając 
na uwadze, że prognozy wskazują na to, iż 
rozbieżność ta odnotuje w tym roku 
maksymalną wartość;

Or. en

Poprawka 17
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że skutki kryzysu i
nadmiernej polityki konsolidacji 
budżetowej prowadzonej w ostatnich 

F. mając na uwadze, że skutki kryzysu 
doprowadziły do niespotykanej dotąd i 
rosnącej rozbieżności wyników i 
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latach doprowadziły do niespotykanej 
dotąd i rosnącej rozbieżności wyników i 
zatrudnienia między krajami centralnymi a 
peryferyjnymi; mając na uwadze, że 
różnica w poziomie bezrobocia między 
krajami centralnymi a peryferyjnymi 
osiągnęła 10 punktów procentowych w 
2012 r., podczas gdy w 2000 r. wynosiła 
zaledwie 3,5 p.p.; mając na uwadze, że 
prognozy wskazują na to, iż rozbieżność ta 
odnotuje w tym roku maksymalną wartość;

zatrudnienia między krajami centralnymi a 
peryferyjnymi; mając na uwadze, że 
różnica w poziomie bezrobocia między 
krajami centralnymi a peryferyjnymi 
osiągnęła 10 punktów procentowych w 
2012 r., podczas gdy w 2000 r. wynosiła 
zaledwie 3,5 p.p.; mając na uwadze, że 
prognozy wskazują na to, iż rozbieżność ta 
odnotuje w tym roku maksymalną wartość;

Or. en

Poprawka 18
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że skutki kryzysu i 
nadmiernej polityki konsolidacji
budżetowej prowadzonej w ostatnich 
latach doprowadziły do niespotykanej 
dotąd i rosnącej rozbieżności wyników i 
zatrudnienia między krajami centralnymi a 
peryferyjnymi; mając na uwadze, że 
różnica w poziomie bezrobocia między 
krajami centralnymi a peryferyjnymi 
osiągnęła 10 punktów procentowych w 
2012 r., podczas gdy w 2000 r. wynosiła 
zaledwie 3,5 p.p.; mając na uwadze, że 
prognozy wskazują na to, iż rozbieżność ta 
odnotuje w tym roku maksymalną wartość;

F. mając na uwadze, że skutki kryzysu 
doprowadziły do niespotykanej dotąd i 
rosnącej rozbieżności wyników i 
zatrudnienia między krajami centralnymi a 
peryferyjnymi; mając na uwadze, że 
różnica w poziomie bezrobocia między 
krajami centralnymi a peryferyjnymi 
osiągnęła 10 punktów procentowych w 
2012 r., podczas gdy w 2000 r. wynosiła 
zaledwie 3,5 p.p.; mając na uwadze, że 
prognozy wskazują na to, iż rozbieżność ta 
odnotuje w tym roku maksymalną wartość;

Or. en

Poprawka 19
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)



AM\1009138PL.doc 13/171 PE522.992v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w celu 
zagwarantowania długoterminowej 
stabilności państwa opiekuńczego i 
finansów publicznych konieczne jest 
prowadzenie sprzyjającej wzrostowi i 
zróżnicowanej konsolidacji budżetowej;

Or. en

Poprawka 20
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Motyw F b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że poprawa sytuacji 
gospodarczej powinna być w związku z 
tym uznawana za zachętę do 
podejmowania z determinacją, jednak w 
wolniejszym tempie, działań skupionych 
na wzroście gospodarczym i zatrudnieniu, 
aby utrzymać programy reform w celu 
poprawy konkurencyjności i 
zabezpieczenia trwałego ożywienia 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 21
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że skutki kryzysu i 
nadmiernej polityki konsolidacji 
budżetowej prowadzonej w ostatnich 
latach doprowadziły do niespotykanej 
dotąd i rosnącej rozbieżności wyników i 
zatrudnienia między krajami centralnymi a 

F. mając na uwadze, że skutki kryzysu i 
polityki konsolidacji budżetowej, 
szczególnie w ramach programów trojki,
prowadzonej w ostatnich latach 
doprowadziły do niespotykanej dotąd i 
rosnącej rozbieżności wyników i 
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peryferyjnymi; mając na uwadze, że 
różnica w poziomie bezrobocia między 
krajami centralnymi a peryferyjnymi 
osiągnęła 10 punktów procentowych w 
2012 r., podczas gdy w 2000 r. wynosiła 
zaledwie 3,5 p.p.; mając na uwadze, że 
prognozy wskazują na to, iż rozbieżność ta 
odnotuje w tym roku maksymalną wartość;

zatrudnienia między krajami centralnymi a 
peryferyjnymi; mając na uwadze, że 
różnica w poziomie bezrobocia między 
krajami centralnymi a peryferyjnymi 
osiągnęła 10 punktów procentowych w 
2012 r., podczas gdy w 2000 r. wynosiła 
zaledwie 3,5 p.p.; mając na uwadze, że 
prognozy wskazują na to, iż rozbieżność ta 
odnotuje w tym roku maksymalną wartość;

Or. en

Poprawka 22
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że błędy 
systematyczne w prognozach 
gospodarczych Komisji w odniesieniu do 
wzrostu i bezrobocia w ostatnich latach 
świadczą o tym, że konieczna jest zmiana 
metody analizy i strategii, która umożliwi 
wyjście z kryzysu; mając na uwadze, że 
tempo konsolidacji budżetowej jest 
mniejsze, przy czym deflacyjny wpływ 
niektórych reform strukturalnych, 
skoncentrowanych przede wszystkim na 
popycie zewnętrznym, przynosi równie 
poważne skutki dla popytu wewnętrznego, 
powodując stagnację inwestycji i wzrostu 
oraz ograniczone tworzenie nowych miejsc 
pracy;

skreślony

Or. en

Poprawka 23
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Motyw G
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Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że błędy 
systematyczne w prognozach 
gospodarczych Komisji w odniesieniu do 
wzrostu i bezrobocia w ostatnich latach 
świadczą o tym, że konieczna jest zmiana 
metody analizy i strategii, która umożliwi 
wyjście z kryzysu; mając na uwadze, że 
tempo konsolidacji budżetowej jest 
mniejsze, przy czym deflacyjny wpływ 
niektórych reform strukturalnych, 
skoncentrowanych przede wszystkim na 
popycie zewnętrznym, przynosi równie
poważne skutki dla popytu wewnętrznego, 
powodując stagnację inwestycji i wzrostu 
oraz ograniczone tworzenie nowych miejsc 
pracy;

G. mając na uwadze, że tempo konsolidacji 
budżetowej jest mniejsze, przy czym 
deflacyjny wpływ niektórych reform 
strukturalnych, skoncentrowanych przede 
wszystkim na popycie zewnętrznym, w 
dalszym ciągu przynosi jednakowe skutki 
dla popytu wewnętrznego, powodując 
stagnację inwestycji i wzrostu oraz 
ograniczone tworzenie nowych miejsc 
pracy;

Or. en

Poprawka 24
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że błędy 
systematyczne w prognozach 
gospodarczych Komisji w odniesieniu do 
wzrostu i bezrobocia w ostatnich latach 
świadczą o tym, że konieczna jest zmiana 
metody analizy i strategii, która umożliwi 
wyjście z kryzysu; mając na uwadze, że 
tempo konsolidacji budżetowej jest 
mniejsze, przy czym deflacyjny wpływ 
niektórych reform strukturalnych, 
skoncentrowanych przede wszystkim na 
popycie zewnętrznym, przynosi równie 
poważne skutki dla popytu wewnętrznego, 
powodując stagnację inwestycji i wzrostu 
oraz ograniczone tworzenie nowych miejsc 

G. mając na uwadze, że błędy 
systematyczne w prognozach 
gospodarczych Komisji w odniesieniu do 
wzrostu i bezrobocia w ostatnich latach 
świadczą o tym, że konieczny jest 
udoskonalony model prognozowania; 
mając na uwadze, że tempo konsolidacji 
budżetowej jest mniejsze, przy czym 
deflacyjny wpływ niektórych reform 
strukturalnych, skoncentrowanych przede 
wszystkim na popycie zewnętrznym, 
przynosi równie poważne skutki dla popytu 
wewnętrznego, powodując stagnację 
inwestycji i wzrostu oraz ograniczone 
tworzenie nowych miejsc pracy;
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pracy;

Or. en

Poprawka 25
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że błędy 
systematyczne w prognozach 
gospodarczych Komisji w odniesieniu do 
wzrostu i bezrobocia w ostatnich latach 
świadczą o tym, że konieczna jest zmiana 
metody analizy i strategii, która umożliwi 
wyjście z kryzysu; mając na uwadze, że 
tempo konsolidacji budżetowej jest 
mniejsze, przy czym deflacyjny wpływ 
niektórych reform strukturalnych, 
skoncentrowanych przede wszystkim na 
popycie zewnętrznym, przynosi równie 
poważne skutki dla popytu wewnętrznego,
powodując stagnację inwestycji i wzrostu 
oraz ograniczone tworzenie nowych 
miejsc pracy;

G. mając na uwadze, że tempo konsolidacji 
budżetowej jest mniejsze, przy czym 
istnieją wyraźne sygnały ostrzegające 
przed ryzykiem deflacji, która w 
połączeniu z obecną stagnacją inwestycji i 
wzrostu oraz ograniczonym tworzeniem 
nowych miejsc pracy może być bardzo 
szkodliwa dla gospodarki europejskiej, a 
problem ten musi zostać rozwiązany;

Or. en

Poprawka 26
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że błędy 
systematyczne w prognozach 
gospodarczych Komisji w odniesieniu do 
wzrostu i bezrobocia w ostatnich latach 
świadczą o tym, że konieczna jest zmiana 
metody analizy i strategii, która umożliwi 

G. mając na uwadze, że opcje polityczne 
Komisji w ostatnich latach świadczą o tym, 
że konieczna jest zmiana metody analizy i 
strategii, która umożliwi wyjście z 
kryzysu; mając na uwadze, że tempo 
konsolidacji budżetowej jest mniejsze, przy 
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wyjście z kryzysu; mając na uwadze, że 
tempo konsolidacji budżetowej jest 
mniejsze, przy czym deflacyjny wpływ 
niektórych reform strukturalnych, 
skoncentrowanych przede wszystkim na 
popycie zewnętrznym, przynosi równie 
poważne skutki dla popytu wewnętrznego, 
powodując stagnację inwestycji i wzrostu 
oraz ograniczone tworzenie nowych miejsc 
pracy;

czym deflacyjny wpływ niektórych reform 
strukturalnych, skoncentrowanych przede 
wszystkim na popycie zewnętrznym, 
przynosi równie poważne skutki dla popytu 
wewnętrznego, powodując stagnację 
inwestycji i wzrostu oraz ograniczone 
tworzenie nowych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 27
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze przyspieszenie 
presji, jaką obecnie wywierają zmiany 
demograficzne na budżety narodowe i 
systemy emerytalne, odkąd na emeryturę 
przechodzą szeregi przedstawicieli 
tzw. pokolenia baby boom;

Or. en

Poprawka 28
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze ciągłe wydłużanie 
się średniego trwania życia: dla mężczyzn 
z 76,7 lat (w 2010 r.) do 78,6 lat (w 2020 
r.), dla kobiet z 82,5 lat (w 2010 r.) do 84 
lat (w 2020 r.);

Or. en
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Poprawka 29
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Motyw G c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gc. mając na uwadze współczynnik 
średniego trwania życia w kontekście 
stabilności systemów emerytalnych;

Or. en

Poprawka 30
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że doszło do poprawy 
w zakresie pewnych nierówności 
makroekonomicznych, na przykład w 
obszarze konkurencyjności zewnętrznej, 
jednak nierówności wewnętrzne –
pomiędzy państwami członkowskimi –
uległy spotęgowaniu; mając na uwadze, że 
dowody wskazują na to, iż ujednolicona 
polityka oparta na popycie zewnętrznym i 
umniejszająca kwestię popytu 
wewnętrznego nie jest możliwa do 
realizacji w tym samym momencie we 
wszystkich państwach należących do 
strefy euro; mając na uwadze, że 
powoduje to zwiększenie 
(niedoszacowanego) negatywnego wpływu 
jednoczesnej realizacji programów 
oszczędnościowych, odbijając się na 
popycie wewnętrznym oraz skutkując 
nadmiernym uzależnieniem od popytu 
gospodarek państw trzecich w okresie, gdy 
prognozy wskazują na słabsze wyniki 
gospodarek wschodzących;

H. mając na uwadze, że doszło do poprawy 
w zakresie pewnych nierówności 
makroekonomicznych, na przykład w 
obszarze konkurencyjności zewnętrznej, 
jednak nierówności wewnętrzne –
pomiędzy państwami członkowskimi –
uległy spotęgowaniu;

Or. en
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Poprawka 31
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że doszło do poprawy 
w zakresie pewnych nierówności 
makroekonomicznych, na przykład w 
obszarze konkurencyjności zewnętrznej, 
jednak nierówności wewnętrzne –
pomiędzy państwami członkowskimi –
uległy spotęgowaniu; mając na uwadze, że 
dowody wskazują na to, iż ujednolicona 
polityka oparta na popycie zewnętrznym i 
umniejszająca kwestię popytu 
wewnętrznego nie jest możliwa do 
realizacji w tym samym momencie we 
wszystkich państwach należących do strefy 
euro; mając na uwadze, że powoduje to 
zwiększenie (niedoszacowanego) 
negatywnego wpływu jednoczesnej 
realizacji programów oszczędnościowych, 
odbijając się na popycie wewnętrznym 
oraz skutkując nadmiernym 
uzależnieniem od popytu gospodarek 
państw trzecich w okresie, gdy prognozy 
wskazują na słabsze wyniki gospodarek 
wschodzących; 

H. mając na uwadze, że doszło do poprawy 
w zakresie pewnych nierówności 
makroekonomicznych, na przykład w 
obszarze konkurencyjności zewnętrznej; 
mając na uwadze, że dowody wskazują na 
to, iż ujednolicona polityka oparta na 
popycie zewnętrznym i umniejszająca 
kwestię popytu wewnętrznego nie jest 
możliwa do realizacji w tym samym 
momencie we wszystkich państwach 
należących do strefy euro;

Or. en

Poprawka 32
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że doszło do poprawy 
w zakresie pewnych nierówności 

H. mając na uwadze, że doszło do poprawy 
w zakresie pewnych nierówności 
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makroekonomicznych, na przykład w 
obszarze konkurencyjności zewnętrznej, 
jednak nierówności wewnętrzne –
pomiędzy państwami członkowskimi –
uległy spotęgowaniu; mając na uwadze, że 
dowody wskazują na to, iż ujednolicona 
polityka oparta na popycie zewnętrznym i 
umniejszająca kwestię popytu 
wewnętrznego nie jest możliwa do 
realizacji w tym samym momencie we 
wszystkich państwach należących do strefy 
euro; mając na uwadze, że powoduje to 
zwiększenie (niedoszacowanego) 
negatywnego wpływu jednoczesnej 
realizacji programów oszczędnościowych, 
odbijając się na popycie wewnętrznym 
oraz skutkując nadmiernym uzależnieniem 
od popytu gospodarek państw trzecich w 
okresie, gdy prognozy wskazują na słabsze 
wyniki gospodarek wschodzących;

makroekonomicznych, na przykład w 
obszarze konkurencyjności zewnętrznej, 
jednak nierówności wewnętrzne –
pomiędzy państwami członkowskimi –
uległy spotęgowaniu; mając na uwadze, że 
wzmocniony kurs euro względem dolara i 
funta szterlinga od 2007 r. był przyczyną 
kolejnych trudności dla znajdujących się 
w ciężkiej sytuacji członków strefy euro w 
ich dążeniach do zwiększenia eksportu;
mając na uwadze, że dowody wskazują na 
to, iż ujednolicona polityka oparta na 
popycie zewnętrznym i umniejszająca 
kwestię popytu wewnętrznego nie jest 
możliwa do realizacji w tym samym 
momencie we wszystkich państwach 
należących do strefy euro; mając na 
uwadze, że powoduje to zwiększenie 
(niedoszacowanego) negatywnego wpływu 
jednoczesnej realizacji programów 
oszczędnościowych, odbijając się na 
popycie wewnętrznym oraz skutkując 
nadmiernym uzależnieniem od popytu 
gospodarek państw trzecich w okresie, gdy 
prognozy wskazują na słabsze wyniki 
gospodarek wschodzących;

Or. en

Poprawka 33
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że doszło do poprawy 
w zakresie pewnych nierówności 
makroekonomicznych, na przykład w 
obszarze konkurencyjności zewnętrznej, 
jednak nierówności wewnętrzne –
pomiędzy państwami członkowskimi –
uległy spotęgowaniu; mając na uwadze, że 
dowody wskazują na to, iż ujednolicona 
polityka oparta na popycie zewnętrznym i 
umniejszająca kwestię popytu 

H. mając na uwadze, że doszło do poprawy 
w zakresie pewnych nierówności 
makroekonomicznych, na przykład w 
obszarze konkurencyjności zewnętrznej, 
jednak nierówności wewnętrzne –
pomiędzy państwami członkowskimi –
uległy spotęgowaniu; mając na uwadze, że 
dowody wskazują na to, iż ujednolicona 
polityka, podczas gdy konieczne jest 
kontynuowanie reform strukturalnych, 
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wewnętrznego nie jest możliwa do 
realizacji w tym samym momencie we 
wszystkich państwach należących do 
strefy euro; mając na uwadze, że 
powoduje to zwiększenie 
(niedoszacowanego) negatywnego wpływu 
jednoczesnej realizacji programów 
oszczędnościowych, odbijając się na 
popycie wewnętrznym oraz skutkując 
nadmiernym uzależnieniem od popytu 
gospodarek państw trzecich w okresie, gdy 
prognozy wskazują na słabsze wyniki 
gospodarek wschodzących;

aby zwiększyć konkurencyjność w celu 
zwiększenia poziomu wzrostu i tworzenia 
nowych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 34
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że lukę w 
konkurencyjności w strefie euro 
odzwierciedlają rozbieżności w poziomach 
państwowych stóp procentowych;

Or. en

Poprawka 35
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Motyw H b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze, że wysokie 
państwowe stopy procentowe w niektórych 
państwach członkowskich strefy euro są 
wynikiem zauważalnego braku zaufania 
do zdolności tych państw w zakresie 
przeprowadzenia reform strukturalnych;
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Or. en

Poprawka 36
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Motyw H c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hc. mając na uwadze, że strefie euro nie 
udało się wykorzystać ogólnego obniżenia 
państwowych stóp procentowych w ciągu 
pierwszych dziesięciu lat euro do 
wyeliminowania luki w konkurencyjności, 
którą odzwierciedlają m.in. utrzymujące 
się wysokie deficyty na rachunku obrotów 
bieżących oraz gwałtownie rosnące 
jednostkowe koszty pracy;

Or. en

Poprawka 37
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Motyw H d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hd. mając na uwadze, że korekty 
przeprowadzane obecnie w niektórych 
krajach nie byłyby tak trudne z 
politycznego, gospodarczego i społecznego 
punktu widzenia, gdyby wykorzystano 
dobrą sytuację gospodarczą z pierwszych 
dziesięciu lat euro do przeprowadzania 
tego typu korekt;

Or. en
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Poprawka 38
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że koncentracja na 
tempie i intensywności realizacji reform 
strukturalnych nie była symetryczna w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ponieważ większe wymagania niż krajom 
centralnym stawiano krajom 
peryferyjnym, co należy uznać za 
przyczynę pogłębienia się nierówności w 
generowaniu wzrostu w UE;

skreślony

Or. en

Poprawka 39
Sari Essayah

Projekt rezolucji

Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że koncentracja na 
tempie i intensywności realizacji reform 
strukturalnych nie była symetryczna w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ponieważ większe wymagania niż krajom 
centralnym stawiano krajom 
peryferyjnym, co należy uznać za 
przyczynę pogłębienia się nierówności w 
generowaniu wzrostu w UE;

I. mając na uwadze, że koncentracja na 
tempie i intensywności realizacji reform 
strukturalnych była różna w
poszczególnych państwach członkowskich 
w zależności od ich sytuacji, przy czym 
większe wymagania stawiano krajom z 
większymi problemami, ale wszystkie 
państwa członkowskie musiały 
przeprowadzić korektę swoich finansów 
publicznych;

Or. en

Poprawka 40
Verónica Lope Fontagné
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Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że koncentracja na 
tempie i intensywności realizacji reform 
strukturalnych nie była symetryczna w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ponieważ większe wymagania niż krajom 
centralnym stawiano krajom peryferyjnym, 
co należy uznać za przyczynę pogłębienia 
się nierówności w generowaniu wzrostu w 
UE;

I. mając na uwadze, że koncentracja na 
tempie i intensywności realizacji reform 
strukturalnych nie była symetryczna w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ponieważ większe wymagania niż krajom 
centralnym stawiano krajom peryferyjnym, 
podczas gdy wszystkie państwa 
członkowskie powinny działać w równym 
tempie i podejmować niezbędne reformy 
strukturalne;

Or. en

Poprawka 41
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że największym 
wyzwaniem stojącym w obecnej chwili 
przed strefą euro jest rosnąca rozbieżność 
społeczno-ekonomiczna między 
państwami członkowskimi; mając na 
uwadze, że poważne bezrobocie i problemy 
społeczne, jakie obecnie mają miejsce, 
mogą rozprzestrzenić się na inne państwa 
członkowskie poprzez handel wewnętrzny, 
prowadząc do degradacji kapitału 
ludzkiego skutkującej pogorszeniem się 
długoterminowej konkurencyjności 
międzynarodowej, co z kolei może 
prowadzić do pogorszenia się 
fundamentalnych parametrów 
gospodarczych całej UE; mając na 
uwadze, że w interesie wszystkich państw 
członkowskich leży zapewnienie 
rozwiązania problemów dotyczących 
bezrobocia i problemów społecznych w 
odpowiednim czasie i w skuteczny sposób;

J. mając na uwadze, że w interesie 
wszystkich państw członkowskich leży 
zapewnienie rozwiązania problemów 
dotyczących bezrobocia i problemów 
społecznych w odpowiednim czasie i w 
skuteczny sposób;
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Or. en

Poprawka 42
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że największym 
wyzwaniem stojącym w obecnej chwili 
przed strefą euro jest rosnąca rozbieżność 
społeczno-ekonomiczna między państwami 
członkowskimi; mając na uwadze, że 
poważne bezrobocie i problemy społeczne, 
jakie obecnie mają miejsce, mogą 
rozprzestrzenić się na inne państwa 
członkowskie poprzez handel wewnętrzny, 
prowadząc do degradacji kapitału 
ludzkiego skutkującej pogorszeniem się 
długoterminowej konkurencyjności 
międzynarodowej, co z kolei może 
prowadzić do pogorszenia się 
fundamentalnych parametrów 
gospodarczych całej UE; mając na 
uwadze, że w interesie wszystkich państw 
członkowskich leży zapewnienie 
rozwiązania problemów dotyczących 
bezrobocia i problemów społecznych w 
odpowiednim czasie i w skuteczny sposób;

J. mając na uwadze, że wszystkie państwa 
członkowskie muszą poprawiać swoje 
wyniki i konkurencyjność, a olbrzymim 
wyzwaniem stojącym w obecnej chwili 
przed strefą euro jest rosnąca rozbieżność 
społeczno-ekonomiczna między państwami 
członkowskimi; mając na uwadze, że 
bezrobocie i problemy społeczne mogą 
rozprzestrzenić się na inne państwa 
członkowskie poprzez handel wewnętrzny, 
prowadząc do degradacji kapitału 
ludzkiego skutkującej pogorszeniem się 
długoterminowej konkurencyjności 
międzynarodowej; mając na uwadze, że w 
interesie wszystkich państw członkowskich 
leży zapewnienie rozwiązania problemów 
dotyczących bezrobocia i problemów 
społecznych w odpowiednim czasie i w 
skuteczny sposób;

Or. en

Poprawka 43
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że MŚP stanowią 
trzon gospodarki unijnej, ale pozostają 
niepokojąco nadmiernie zadłużone i nadal 

L. mając na uwadze, że MŚP stanowią 
trzon gospodarki unijnej, ale pozostają 
niepokojąco nadmiernie zadłużone i nadal 
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muszą sobie radzić z najwyższymi 
kosztami kredytu oraz ograniczoną 
dostępnością kredytów; mając na uwadze, 
że mniejsze przedsiębiorstwa w krajach 
peryferyjnych płacą ok. 4–6 p.p. więcej za 
pożyczkę lub kredyt w banku niż podobne 
przedsiębiorstwa w centrum Europy, co 
stawia je w znacząco niekorzystnej sytuacji 
i hamuje szanse regionu na zrównoważony 
wzrost gospodarczy oraz tworzenie 
nowych miejsc pracy;

muszą sobie radzić z najwyższymi 
kosztami kredytu oraz ograniczoną 
dostępnością kredytów; mając na uwadze, 
że mniejsze przedsiębiorstwa w krajach 
peryferyjnych płacą ok. 4–6 p.p. więcej za 
pożyczkę lub kredyt w banku niż podobne 
przedsiębiorstwa w centrum Europy, co 
stawia je w znacząco niekorzystnej sytuacji 
i hamuje szanse regionu na zrównoważony 
wzrost gospodarczy oraz tworzenie 
nowych miejsc pracy; mając na uwadze, że 
tysiące MŚP każdego dnia ze względu na 
ograniczenia rynku wewnętrznego oraz ze 
względu na ograniczenia dochodu rodzin;

Or. en

Poprawka 44
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Motyw M a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że wsparcie dla 
przedsiębiorców powinno stanowić 
priorytet dla państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 45
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że spójna 
kombinacja polityki, łącząca politykę 
makroekonomiczną, politykę strukturalną, 
rozsądne instytucje rynku pracy, rynek 
pracy niedotknięty segmentacją, 
koordynację rokowań zbiorowych oraz 
dysponujące odpowiednimi zasobami 

N. mając na uwadze spójną kombinację
polityki, łączącą politykę 
makroekonomiczną, politykę strukturalną, 
rozsądne instytucje rynku pracy, rynek 
pracy niedotknięty segmentacją oraz mając 
na uwadze, że system oparty na szybkiej 
reintegracji z rynkiem pracy i środkach 
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systemy opieki społecznej (służące jako 
automatyczne mechanizmy stabilizujące) 
jest kluczowa dla absorbowania 
cyklicznych wstrząsów;

towarzyszących opartych na modelu 
elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa 
socjalnego (flexicurity) jest ważny dla 
absorbowania cyklicznych wstrząsów;

Or. en

Poprawka 46
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że spójna kombinacja 
polityki, łącząca politykę 
makroekonomiczną, politykę strukturalną, 
rozsądne instytucje rynku pracy, rynek 
pracy niedotknięty segmentacją, 
koordynację rokowań zbiorowych oraz 
dysponujące odpowiednimi zasobami 
systemy opieki społecznej (służące jako 
automatyczne mechanizmy stabilizujące) 
jest kluczowa dla absorbowania 
cyklicznych wstrząsów;

N. mając na uwadze, że spójna kombinacja 
polityki, łącząca politykę 
makroekonomiczną, politykę strukturalną, 
rozsądne instytucje rynku pracy, elastyczny 
rynek pracy niedotknięty segmentacją, 
koordynację rokowań zbiorowych oraz 
dysponujące odpowiednimi zasobami 
systemy opieki społecznej (służące jako 
automatyczne mechanizmy stabilizujące),
jest kluczowa dla absorbowania 
cyklicznych wstrząsów;

Or. en

Poprawka 47
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że spójna kombinacja 
polityki, łącząca politykę 
makroekonomiczną, politykę strukturalną, 
rozsądne instytucje rynku pracy, rynek 
pracy niedotknięty segmentacją, 
koordynację rokowań zbiorowych oraz 
dysponujące odpowiednimi zasobami 

N. mając na uwadze, że spójna kombinacja 
polityki, łącząca politykę 
makroekonomiczną, politykę strukturalną, 
rozsądne instytucje rynku pracy, dobrze 
funkcjonujący rynek pracy oraz 
dysponujące odpowiednimi zasobami i 
wydajne systemy opieki społecznej 
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systemy opieki społecznej (służące jako 
automatyczne mechanizmy stabilizujące) 
jest kluczowa dla absorbowania 
cyklicznych wstrząsów;

(służące jako automatyczne mechanizmy 
stabilizujące), jest kluczowa dla 
absorbowania cyklicznych wstrząsów;

Or. en

Poprawka 48
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że spójna kombinacja 
polityki, łącząca politykę 
makroekonomiczną, politykę strukturalną, 
rozsądne instytucje rynku pracy, rynek 
pracy niedotknięty segmentacją, 
koordynację rokowań zbiorowych oraz 
dysponujące odpowiednimi zasobami 
systemy opieki społecznej (służące jako 
automatyczne mechanizmy stabilizujące)
jest kluczowa dla absorbowania 
cyklicznych wstrząsów;

N. mając na uwadze, że spójna kombinacja 
polityki, łącząca politykę 
makroekonomiczną, politykę strukturalną, 
rozsądne instytucje rynku pracy, rynek 
pracy niedotknięty segmentacją, 
koordynację rokowań zbiorowych oraz 
dysponujące odpowiednimi zasobami 
systemy opieki społecznej, jest kluczowa 
dla absorbowania cyklicznych wstrząsów;

Or. en

Poprawka 49
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że od 2010 r. 
narastają rozbieżności co do potencjału 
krajowych fiskalnych mechanizmów 
stabilizujących służących 
przeciwdziałaniu kryzysowi 
gospodarczemu oraz jego skutkom 
dotyczącym zatrudnienia i skutkom 

O. mając na uwadze, że w dniu 9 lipca 
2013 r. parlamentarna Komisja 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych odbyła 
wysłuchanie publiczne na temat 
„Społeczny wymiar unii gospodarczej i 
walutowej – europejski system świadczeń 
dla bezrobotnych”, w ramach którego 
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społecznym, a w państwach najmocniej 
dotkniętych kryzysem potencjał ten 
praktycznie przestał istnieć; mając na 
uwadze, że dochód gospodarstwa 
domowego, a przez to również popyt 
gospodarstwa domowego, jest 
konsekwentnie słabiej chroniony niż 
wcześniej, co powoduje dalsze pogłębienie 
recesji; mając na uwadze, że w dniu 9 lipca 
2013 r. parlamentarna Komisja 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych odbyła 
wysłuchanie publiczne na temat 
„Społeczny wymiar unii gospodarczej i 
walutowej – europejski system świadczeń 
dla bezrobotnych”, w ramach którego 
stwierdzono, że istnieje zapotrzebowanie 
na automatyczne mechanizmy stabilizujące 
na szczeblu strefy euro;

omawiano zapotrzebowanie na 
automatyczne mechanizmy stabilizujące na 
szczeblu strefy euro;

Or. en

Poprawka 50
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że od 2010 r. 
narastają rozbieżności co do potencjału 
krajowych fiskalnych mechanizmów 
stabilizujących służących przeciwdziałaniu 
kryzysowi gospodarczemu oraz jego 
skutkom dotyczącym zatrudnienia i 
skutkom społecznym, a w państwach 
najmocniej dotkniętych kryzysem potencjał 
ten praktycznie przestał istnieć; mając na 
uwadze, że dochód gospodarstwa 
domowego, a przez to również popyt 
gospodarstwa domowego, jest 
konsekwentnie słabiej chroniony niż 
wcześniej, co powoduje dalsze pogłębienie 
recesji; mając na uwadze, że w dniu 9 
lipca 2013 r. parlamentarna Komisja 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych odbyła 

O. mając na uwadze, że od 2010 r. 
narastają rozbieżności co do potencjału 
krajowych fiskalnych mechanizmów 
stabilizujących służących przeciwdziałaniu 
kryzysowi gospodarczemu oraz jego 
skutkom dotyczącym zatrudnienia i 
skutkom społecznym, a w państwach 
najmocniej dotkniętych kryzysem potencjał 
ten praktycznie przestał istnieć; mając na 
uwadze, że dochód gospodarstwa 
domowego, a przez to również popyt 
gospodarstwa domowego, jest 
konsekwentnie słabiej chroniony niż 
wcześniej;
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wysłuchanie publiczne na temat 
„Społeczny wymiar unii gospodarczej i 
walutowej – europejski system świadczeń 
dla bezrobotnych”, w ramach którego 
stwierdzono, że istnieje zapotrzebowanie 
na automatyczne mechanizmy 
stabilizujące na szczeblu strefy euro;

Or. en

Poprawka 51
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że od 2010 r. 
narastają rozbieżności co do potencjału 
krajowych fiskalnych mechanizmów 
stabilizujących służących przeciwdziałaniu 
kryzysowi gospodarczemu oraz jego 
skutkom dotyczącym zatrudnienia i 
skutkom społecznym, a w państwach 
najmocniej dotkniętych kryzysem potencjał 
ten praktycznie przestał istnieć; mając na 
uwadze, że dochód gospodarstwa 
domowego, a przez to również popyt 
gospodarstwa domowego, jest 
konsekwentnie słabiej chroniony niż 
wcześniej, co powoduje dalsze pogłębienie 
recesji; mając na uwadze, że w dniu 9 lipca 
2013 r. parlamentarna Komisja 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych odbyła 
wysłuchanie publiczne na temat 
„Społeczny wymiar unii gospodarczej i 
walutowej – europejski system świadczeń 
dla bezrobotnych”, w ramach którego 
stwierdzono, że istnieje zapotrzebowanie 
na automatyczne mechanizmy 
stabilizujące na szczeblu strefy euro;

O. mając na uwadze, że od 2010 r. 
narastają rozbieżności co do potencjału 
krajowych fiskalnych mechanizmów 
stabilizujących służących przeciwdziałaniu 
kryzysowi gospodarczemu oraz jego 
skutkom dotyczącym zatrudnienia i 
skutkom społecznym, a w państwach 
najmocniej dotkniętych kryzysem potencjał 
ten praktycznie przestał istnieć; mając na 
uwadze, że dochód gospodarstwa 
domowego, a przez to również popyt 
gospodarstwa domowego, jest 
konsekwentnie słabiej chroniony niż 
wcześniej, co powoduje dalsze pogłębienie 
recesji; mając na uwadze, że w dniu 9 lipca 
2013 r. parlamentarna Komisja 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych odbyła 
wysłuchanie publiczne na temat 
„Społeczny wymiar unii gospodarczej i 
walutowej – europejski system świadczeń 
dla bezrobotnych”; 

Or. en

Poprawka 52
Inês Cristina Zuber
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Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że od 2010 r. 
narastają rozbieżności co do potencjału 
krajowych fiskalnych mechanizmów 
stabilizujących służących przeciwdziałaniu 
kryzysowi gospodarczemu oraz jego 
skutkom dotyczącym zatrudnienia i 
skutkom społecznym, a w państwach 
najmocniej dotkniętych kryzysem potencjał 
ten praktycznie przestał istnieć; mając na 
uwadze, że dochód gospodarstwa 
domowego, a przez to również popyt 
gospodarstwa domowego, jest 
konsekwentnie słabiej chroniony niż 
wcześniej, co powoduje dalsze pogłębienie 
recesji; mając na uwadze, że w dniu 9 lipca 
2013 r. parlamentarna Komisja 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych odbyła 
wysłuchanie publiczne na temat 
„Społeczny wymiar unii gospodarczej i 
walutowej – europejski system świadczeń 
dla bezrobotnych”, w ramach którego 
stwierdzono, że istnieje zapotrzebowanie 
na automatyczne mechanizmy stabilizujące 
na szczeblu strefy euro;

O. mając na uwadze, że od 2010 r. 
następuje atak na społeczne, gospodarcze 
i związane z prawami pracowniczymi 
mechanizmy stabilizujące służące
przeciwdziałaniu kryzysowi 
gospodarczemu oraz jego skutkom 
dotyczącym zatrudnienia i skutkom 
społecznym, a w państwach najmocniej 
dotkniętych kryzysem potencjał ten 
praktycznie przestał istnieć; mając na 
uwadze, że dochód gospodarstwa 
domowego, a przez to również popyt 
gospodarstwa domowego, jest 
konsekwentnie słabiej chroniony niż 
wcześniej, co powoduje dalsze pogłębienie 
recesji; mając na uwadze, że w dniu 9 lipca 
2013 r. parlamentarna Komisja 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych odbyła 
wysłuchanie publiczne na temat 
„Społeczny wymiar unii gospodarczej i 
walutowej – europejski system świadczeń 
dla bezrobotnych”, w ramach którego 
stwierdzono, że istnieje zapotrzebowanie 
na automatyczne mechanizmy stabilizujące 
na szczeblu strefy euro;

Or. en

Poprawka 53
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że poziom ubóstwa 
wzrasta w zatrważającym tempie od 
2007 r., a 24,2% ludności UE jest obecnie 
zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym; mając na uwadze, że w 

P. mając na uwadze, że poziom ubóstwa 
wzrasta w zatrważającym tempie od 
2007 r., a 24,2% ludności UE jest obecnie 
zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym; mając na uwadze, że w 
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prawie wszystkich państwach 
członkowskich ograniczono wydatki na 
ochronę socjalną oraz mając na uwadze, że 
Komitet Ochrony Socjalnej ostrzega przed 
tym, że coraz większej liczbie ludzi 
zagraża ubóstwo dochodowe, ubóstwo 
wśród dzieci, pogłębiona deprywacja 
materialna oraz wykluczenie społeczne ze 
względu na wpływ środków konsolidacji 
budżetowej;

prawie wszystkich państwach 
członkowskich ograniczono wydatki na 
ochronę socjalną oraz mając na uwadze, że 
Komitet Ochrony Socjalnej ostrzega przed 
tym, że coraz większej liczbie ludzi 
zagraża ubóstwo dochodowe, ubóstwo 
wśród dzieci, niezaspokojone potrzeby 
medyczne, pogłębiona deprywacja 
materialna oraz wykluczenie społeczne ze 
względu na wpływ środków konsolidacji 
budżetowej;

Or. en

Poprawka 54
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że poziom ubóstwa 
wzrasta w zatrważającym tempie od 
2007 r., a 24,2% ludności UE jest obecnie 
zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym; mając na uwadze, że w 
prawie wszystkich państwach 
członkowskich ograniczono wydatki na 
ochronę socjalną oraz mając na uwadze, że 
Komitet Ochrony Socjalnej ostrzega przed 
tym, że coraz większej liczbie ludzi 
zagraża ubóstwo dochodowe, ubóstwo 
wśród dzieci, pogłębiona deprywacja 
materialna oraz wykluczenie społeczne ze 
względu na wpływ środków konsolidacji 
budżetowej;

P. mając na uwadze, że poziom ubóstwa 
wzrasta od 2007 r., a 24,2% ludności UE 
jest obecnie zagrożona ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym; mając na 
uwadze, że w prawie wszystkich 
państwach członkowskich ograniczono 
wydatki na ochronę socjalną oraz mając na 
uwadze, że Komitet Ochrony Socjalnej 
ostrzega przed tym, że coraz większej 
liczbie ludzi zagraża ubóstwo dochodowe, 
ubóstwo wśród dzieci, pogłębiona 
deprywacja materialna oraz wykluczenie 
społeczne;

Or. en

Poprawka 55
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Motyw P a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Pa. mając na uwadze, że jednolity rynek 
jest główną siłą UE napędzającą wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie dzięki 
korzyściom skali i zwiększeniu 
konkurencji, lecz państwa członkowskie 
wykazują nadmierne zadowolenie z siebie 
przy wdrażaniu ustawodawstwa w zakresie 
rynku wewnętrznego, zwłaszcza dyrektywy 
usługowej;

Or. en

Poprawka 56
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że pomimo pilnego 
charakteru sytuacji UE ma problem z 
osiągnięciem prawie każdego z celów 
strategii „Europa 2020” oraz mając na 
uwadze, że postępy w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020” w państwach 
członkowskich są rozczarowujące; mając 
na uwadze, że zobowiązania podjęte 
w krajowych programach reform na rok 
2013 i odnośne zalecenia są 
niewystarczające do tego, by osiągnąć 
większość celów na szczeblu UE;

Q. mając na uwadze, że pomimo pilnego 
charakteru sytuacji UE ma problem z 
osiągnięciem prawie każdego z celów 
strategii „Europa 2020” oraz mając na 
uwadze, że postępy w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020” w państwach 
członkowskich są rozczarowujące; mając 
na uwadze, że zobowiązania podjęte 
w krajowych programach reform na rok 
2013 są niewystarczające do tego, by 
osiągnąć większość celów na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 57
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Motyw Q
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Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że pomimo pilnego 
charakteru sytuacji UE ma problem z 
osiągnięciem prawie każdego z celów 
strategii „Europa 2020” oraz mając na 
uwadze, że postępy w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020” w państwach 
członkowskich są rozczarowujące; mając 
na uwadze, że zobowiązania podjęte 
w krajowych programach reform na rok 
2013 są niewystarczające do tego, by 
osiągnąć większość celów na szczeblu UE;

Q. mając na uwadze, że UE ma problem z 
osiągnięciem prawie każdego z celów 
strategii „Europa 2020” oraz mając na 
uwadze, że postępy w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020” w państwach 
członkowskich są rozczarowujące; mając 
na uwadze, że zobowiązania podjęte 
w krajowych programach reform na rok 
2013 są niewystarczające do tego, by 
osiągnąć większość celów na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 58
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że pomimo pilnego 
charakteru sytuacji UE ma problem z 
osiągnięciem prawie każdego z celów 
strategii „Europa 2020” oraz mając na 
uwadze, że postępy w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020” w państwach 
członkowskich są rozczarowujące; mając 
na uwadze, że zobowiązania podjęte 
w krajowych programach reform na rok 
2013 są niewystarczające do tego, by 
osiągnąć większość celów na szczeblu UE;

Q. mając na uwadze, że pomimo pilnego 
charakteru sytuacji UE ma problem z 
osiągnięciem prawie każdego z celów 
strategii „Europa 2020” oraz mając na 
uwadze, że postępy w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020” w państwach 
członkowskich są rozczarowujące; mając 
na uwadze, że zobowiązania podjęte 
w krajowych programach reform na rok 
2013 prowadzono w kierunku politycznym 
uniemożliwiającym postęp społeczny i 
wzrost gospodarczy;

Or. en

Poprawka 59
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Motyw R
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Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że ważne jest 
promowanie demokratycznej 
odpowiedzialności, własności i legitymacji 
wszystkich podmiotów zaangażowanych w 
europejski semestr; mając na uwadze, że 
właściwe zaangażowanie Parlamentu 
stanowi kluczową część tego procesu; 
mając na uwadze, że parlamenty narodowe 
są przedstawicielami i gwarantami praw 
nabytych i przeniesionych przez obywateli;
mając na uwadze, że ustanowienie 
europejskiego semestru powinno odbywać 
się z pełnym poszanowaniem prerogatyw 
parlamentów narodowych;

R. mając na uwadze, że ważne jest 
promowanie demokratycznej 
odpowiedzialności, własności i legitymacji 
wszystkich podmiotów zaangażowanych w 
europejski semestr; mając na uwadze, że 
właściwe zaangażowanie Parlamentu 
stanowi kluczową część tego procesu; 
mając na uwadze, że parlamenty narodowe 
są przedstawicielami i gwarantami praw 
nabytych i przeniesionych przez obywateli; 
mając na uwadze, że zmiana istniejącej
polityki makroekonomicznej jest 
niezbędna (tj. przerwanie paktu 
fiskalnego, europejski semestr, 
zarządzanie gospodarką, zatrzymanie 
prywatyzacji i procesów liberalizacji itp.) 
do tego, aby uczynić priorytet z tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy 
powiązanych z prawami pracowniczymi, 
lepszymi zarobkami, mniejszym ubóstwem 
oraz większym włączeniem społecznym i 
postępem;

Or. en

Poprawka 60
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw R a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ra. mając na uwadze, że ustalenia nie 
zapewniają poszanowania przez Radę 
Europejską stanowiska Parlamentu 
Europejskiego przed dorocznym 
przyjęciem priorytetów proponowanych 
przez Komisję w rocznej analizie wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 61
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1a. wyraża poważne obawy dotyczące 
ograniczonego udziału Parlamentu 
Europejskiego w formułowaniu 
priorytetów gospodarczych w ramach 
europejskiego semestru; ubolewa nad 
niewielkim postępem poczynionym przez 
Komisję i Radę w celu wzmocnienia 
demokratycznej kontroli wytycznych w 
zakresie polityki gospodarczej;

Or. en

Poprawka 62
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp -1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1b. wzywa Komisję i Radę do 
przystąpienia do porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z Parlamentem 
w celu przyznania Parlamentowi pełnej 
funkcji w sporządzaniu i zatwierdzaniu 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego 
oraz polityki gospodarczej i wytycznych 
dotyczących zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 63
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
tym roku po raz pierwszy projekt 
wspólnego sprawozdania w sprawie 

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
tym roku po raz pierwszy projekt 
wspólnego sprawozdania w sprawie 
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zatrudnienia, stanowiący załącznik do 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego, 
zawiera tablicę wyników odnoszącą się do 
polityki społecznej i polityki zatrudnienia, 
co pomoże wzmocnić monitorowanie 
rozwoju sytuacji w dziedzinie zatrudnienia 
i spraw społecznych stanowiące element 
nadzoru makroekonomicznego 
prowadzonego w ramach europejskiego 
semestru; uważa, że stanowi to uznanie 
potrzeby wzmocnienia społecznego 
wymiaru unii gospodarczej i walutowej, 
który jest nie tylko pożądany, ale 
konieczny z perspektywy walki z kryzysem 
oraz zapobiegania poważnym 
rozbieżnościom społeczno-ekonomicznym 
w strefie euro, a przez to – z perspektywy 
wzmacniania zrównoważoności strefy 
euro;

zatrudnienia, stanowiący załącznik do 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego, 
zawiera tablicę wyników odnoszącą się do 
polityki społecznej i polityki zatrudnienia, 
co pomoże wzmocnić monitorowanie 
rozwoju sytuacji w dziedzinie zatrudnienia 
i spraw społecznych stanowiące element 
nadzoru makroekonomicznego 
prowadzonego w ramach europejskiego 
semestru; 

Or. en

Poprawka 64
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
tym roku po raz pierwszy projekt 
wspólnego sprawozdania w sprawie 
zatrudnienia, stanowiący załącznik do 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego, 
zawiera tablicę wyników odnoszącą się do 
polityki społecznej i polityki zatrudnienia, 
co pomoże wzmocnić monitorowanie 
rozwoju sytuacji w dziedzinie zatrudnienia 
i spraw społecznych stanowiące element 
nadzoru makroekonomicznego 
prowadzonego w ramach europejskiego 
semestru; uważa, że stanowi to uznanie 
potrzeby wzmocnienia społecznego 
wymiaru unii gospodarczej i walutowej, 
który jest nie tylko pożądany, ale 
konieczny z perspektywy walki z kryzysem 
oraz zapobiegania poważnym 

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
tym roku po raz pierwszy projekt 
wspólnego sprawozdania w sprawie 
zatrudnienia, stanowiący załącznik do 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego, 
zawiera tablicę wyników odnoszącą się do 
polityki społecznej i polityki zatrudnienia, 
co pomoże wzmocnić monitorowanie 
rozwoju sytuacji w dziedzinie zatrudnienia 
i spraw społecznych stanowiące element 
nadzoru makroekonomicznego 
prowadzonego w ramach europejskiego 
semestru; uważa, że powinno to wpłynąć 
na wytyczne polityczne w ramach 
europejskiego semestru w celu 
wzmocnienia społecznego wymiaru unii 
gospodarczej i walutowej, który jest nie 
tylko pożądany, ale konieczny z 
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rozbieżnościom społeczno-ekonomicznym 
w strefie euro, a przez to – z perspektywy 
wzmacniania zrównoważoności strefy 
euro;

perspektywy walki z kryzysem oraz 
zapobiegania poważnym rozbieżnościom 
społeczno-ekonomicznym w strefie euro, a 
przez to – z perspektywy wzmacniania 
zrównoważoności strefy euro;

Or. en

Poprawka 65
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że społeczne i gospodarcze 
priorytety ustalone w ramach strategii 
„Europa 2020” są ze sobą mocno 
powiązane; stabilności gospodarczej i 
równowagi makroekonomicznej nie 
można osiągnąć ani w perspektywie 
średnio-, ani długoterminowej bez 
poprawy zabezpieczeń społecznego 
wymiaru unii walutowej i gospodarczej; 
społeczne i ekonomiczne aspekty Unii to 
dwie strony tej samej monety i obydwa 
odgrywają kluczową rolę w rozwoju UE;

Or. en

Poprawka 66
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z ubolewaniem przyjmuje przy tym fakt, 
że wskaźniki te nie zostały określone jako 
wiążące, w przeciwieństwie do tablicy 
wyników odnoszącej się do procedury 
dotyczącej zakłóceń równowagi 
ekonomicznej; zwraca się do Komisji o 

skreślony
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zaradzenie tej sytuacji, która nie 
odzwierciedla potrzeby umiejscowienia 
makroekonomicznych i społecznych 
aspektów na tym samym poziomie w 
ramach procesu semestru europejskiego; 
uważa tę sytuację za szczególnie 
niepokojącą w kontekście narastających 
różnic w zakresie sytuacji społecznej i 
zatrudnienia w UE;

Or. en

Poprawka 67
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z ubolewaniem przyjmuje przy tym fakt, 
że wskaźniki te nie zostały określone jako 
wiążące, w przeciwieństwie do tablicy 
wyników odnoszącej się do procedury 
dotyczącej zakłóceń równowagi 
ekonomicznej; zwraca się do Komisji o 
zaradzenie tej sytuacji, która nie 
odzwierciedla potrzeby umiejscowienia 
makroekonomicznych i społecznych 
aspektów na tym samym poziomie w 
ramach procesu semestru europejskiego; 
uważa tę sytuację za szczególnie 
niepokojącą w kontekście narastających 
różnic w zakresie sytuacji społecznej i 
zatrudnienia w UE;

skreślony

Or. en

Poprawka 68
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. z ubolewaniem przyjmuje przy tym fakt, 
że wskaźniki te nie zostały określone jako 
wiążące, w przeciwieństwie do tablicy 
wyników odnoszącej się do procedury 
dotyczącej zakłóceń równowagi 
ekonomicznej; zwraca się do Komisji o 
zaradzenie tej sytuacji, która nie 
odzwierciedla potrzeby umiejscowienia 
makroekonomicznych i społecznych 
aspektów na tym samym poziomie w 
ramach procesu semestru europejskiego; 
uważa tę sytuację za szczególnie 
niepokojącą w kontekście narastających 
różnic w zakresie sytuacji społecznej i 
zatrudnienia w UE;

2. uważa za zrozumiałe, że wskaźniki te 
nie zostały określone jako wiążące, w 
przeciwieństwie do tablicy wyników 
odnoszącej się do procedury dotyczącej 
zakłóceń równowagi ekonomicznej;

Or. en

Poprawka 69
Sergio Gutierrez Prieto, Alejandro Cercas

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ubolewa, że wskaźniki dotyczące 
zatrudnienia i sytuacji społecznej 
proponowane przez Komisje są 
niewystarczające, aby kompleksowo objąć 
sytuację w zakresie zatrudnienia i spraw 
społecznych w państwach członkowskich; 
wzywa do wprowadzenia do tablicy 
wyników dodatkowych wskaźników, 
szczególnie wskaźnika ubóstwa dzieci, 
godnej pracy, europejskiej płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, tak by właściwie ocenić sytuację 
społeczną w UE;

3. ubolewa, że wskaźniki dotyczące 
zatrudnienia i sytuacji społecznej 
proponowane przez Komisje są 
niewystarczające, aby kompleksowo objąć 
sytuację w zakresie zatrudnienia i spraw 
społecznych w państwach członkowskich; 
wzywa do wprowadzenia do tablicy 
wyników dodatkowych wskaźników, 
szczególnie wskaźnika ubóstwa dzieci, 
godnej pracy, dostępu do opieki 
zdrowotnej i europejskiej płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, tak by właściwie ocenić sytuację 
społeczną w UE;

Or. en
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Poprawka 70
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ubolewa, że wskaźniki dotyczące 
zatrudnienia i sytuacji społecznej 
proponowane przez Komisje są 
niewystarczające, aby kompleksowo objąć 
sytuację w zakresie zatrudnienia i spraw 
społecznych w państwach członkowskich; 
wzywa do wprowadzenia do tablicy 
wyników dodatkowych wskaźników, 
szczególnie wskaźnika ubóstwa dzieci, 
godnej pracy, europejskiej płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, tak by właściwie ocenić sytuację 
społeczną w UE;

3. ubolewa, że wskaźniki dotyczące 
zatrudnienia i sytuacji społecznej 
proponowane przez Komisje są 
niewystarczające, aby kompleksowo objąć 
sytuację w zakresie zatrudnienia i spraw 
społecznych w państwach członkowskich; 
wzywa do wprowadzenia do tablicy 
wyników dodatkowych wskaźników, 
szczególnie wskaźnika ubóstwa dzieci, 
poziomu ubóstwa osób pracujących,
godnej pracy, europejskiej płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, tak by właściwie ocenić sytuację 
społeczną w UE; po konsultacjach z 
Parlamentem wskaźniki te powinny być 
poddawane regularnemu przeglądowi 
oraz w odpowiednich przypadkach 
rozszerzane o inne istotne wskaźniki 
społeczne;

Or. en

Poprawka 71
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ubolewa, że wskaźniki dotyczące 
zatrudnienia i sytuacji społecznej 
proponowane przez Komisje są
niewystarczające, aby kompleksowo objąć 
sytuację w zakresie zatrudnienia i spraw 
społecznych w państwach członkowskich;

3. uznaje wskaźniki dotyczące zatrudnienia 
i sytuacji społecznej proponowane przez 
Komisje za wystarczające, aby 
kompleksowo objąć sytuację w zakresie 
zatrudnienia i spraw społecznych w 
państwach członkowskich oraz właściwie 
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wzywa do wprowadzenia do tablicy 
wyników dodatkowych wskaźników, 
szczególnie wskaźnika ubóstwa dzieci, 
godnej pracy, europejskiej płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, tak by właściwie ocenić sytuację 
społeczną w UE;

ocenić sytuację społeczną w UE;

Or. en

Poprawka 72
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ubolewa, że wskaźniki dotyczące 
zatrudnienia i sytuacji społecznej 
proponowane przez Komisje są 
niewystarczające, aby kompleksowo objąć 
sytuację w zakresie zatrudnienia i spraw 
społecznych w państwach członkowskich; 
wzywa do wprowadzenia do tablicy 
wyników dodatkowych wskaźników, 
szczególnie wskaźnika ubóstwa dzieci, 
godnej pracy, europejskiej płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, tak by właściwie ocenić sytuację 
społeczną w UE;

3. ubolewa, że wskaźniki dotyczące 
zatrudnienia i sytuacji społecznej 
proponowane przez Komisje są 
niewystarczające, aby kompleksowo objąć 
sytuację w zakresie zatrudnienia i spraw 
społecznych w państwach członkowskich; 
wzywa do wprowadzenia do tablicy 
wyników dodatkowych wskaźników, 
szczególnie wskaźnika ubóstwa dzieci, 
godnej pracy, europejskiej płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, tak by właściwie ocenić sytuację 
społeczną w państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 73
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ubolewa, że wskaźniki dotyczące 
zatrudnienia i sytuacji społecznej 

3. uważa, że wskaźniki dotyczące 
zatrudnienia i sytuacji społecznej 
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proponowane przez Komisje są 
niewystarczające, aby kompleksowo objąć 
sytuację w zakresie zatrudnienia i spraw 
społecznych w państwach członkowskich; 
wzywa do wprowadzenia do tablicy 
wyników dodatkowych wskaźników, 
szczególnie wskaźnika ubóstwa dzieci, 
godnej pracy, europejskiej płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, tak by właściwie ocenić sytuację 
społeczną w UE;

proponowane przez Komisje są 
niewystarczające, aby kompleksowo objąć 
sytuację w zakresie zatrudnienia i spraw 
społecznych w państwach członkowskich; 
wzywa do wprowadzenia do tablicy 
wyników dodatkowych wskaźników, 
szczególnie wskaźnika ubóstwa dzieci, 
godnej pracy, europejskiej płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, tak by właściwie ocenić sytuację 
społeczną w UE;

Or. en

Poprawka 74
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ubolewa, że wskaźniki dotyczące 
zatrudnienia i sytuacji społecznej 
proponowane przez Komisje są 
niewystarczające, aby kompleksowo objąć 
sytuację w zakresie zatrudnienia i spraw 
społecznych w państwach członkowskich; 
wzywa do wprowadzenia do tablicy 
wyników dodatkowych wskaźników, 
szczególnie wskaźnika ubóstwa dzieci, 
godnej pracy, europejskiej płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, tak by właściwie ocenić sytuację 
społeczną w UE;

3. ubolewa, że wskaźniki dotyczące 
zatrudnienia i sytuacji społecznej 
proponowane przez Komisje są 
niewystarczające, aby kompleksowo objąć 
sytuację w zakresie zatrudnienia i spraw 
społecznych w państwach członkowskich; 
wzywa do wprowadzenia do tablicy 
wyników dodatkowych wskaźników, 
szczególnie wskaźnika ubóstwa dzieci, 
zatrudnienia nieuwzględniającego mini-
pracy, godnej pracy, europejskiej płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, tak by właściwie ocenić sytuację 
społeczną w UE;

Or. en

Poprawka 75
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do wykorzystywania 
tabeli wyników w zakresie sytuacji 
społecznej nie tylko jako narzędzia 
analitycznego, ale również jako podstawy 
do opracowania konkretnych wskaźników 
dla państw członkowskich dotyczących 
tego, w jaki sposób mogą one 
przeciwdziałać lub zapobiegać bezrobociu, 
ograniczać nierówność społeczną, 
promować aktywne włączenie i 
zapobiegać dumpingowi socjalnemu, co 
znalazłoby następnie odzwierciedlenie w
opracowaniu i realizacji wydawanych w 
ramach procesu europejskiego semestru 
zaleceń dla poszczególnych krajów na 
2014 r.;

skreślony

Or. en

Poprawka 76
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do wykorzystywania 
tabeli wyników w zakresie sytuacji 
społecznej nie tylko jako narzędzia 
analitycznego, ale również jako podstawy 
do opracowania konkretnych wskaźników 
dla państw członkowskich dotyczących 
tego, w jaki sposób mogą one 
przeciwdziałać lub zapobiegać bezrobociu, 
ograniczać nierówność społeczną, 
promować aktywne włączenie i zapobiegać 
dumpingowi socjalnemu, co znalazłoby 
następnie odzwierciedlenie w opracowaniu 
i realizacji wydawanych w ramach procesu 
europejskiego semestru zaleceń dla 
poszczególnych krajów na 2014 r.;

4. wzywa Komisję do wykorzystywania 
tabeli wyników w zakresie sytuacji 
społecznej nie tylko jako narzędzia 
analitycznego, ale również jako podstawy 
do opracowania konkretnych wskaźników 
dla państw członkowskich dotyczących 
tego, w jaki sposób mogą one 
przeciwdziałać lub zapobiegać bezrobociu, 
ograniczać nierówność społeczną, ubóstwo 
i wykluczenie społeczne, promować 
aktywne włączenie i zapobiegać 
dumpingowi socjalnemu, co znalazłoby 
następnie odzwierciedlenie w opracowaniu 
i realizacji wydawanych w ramach procesu 
europejskiego semestru zaleceń dla 
poszczególnych krajów na 2014 r.; wzywa 
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Komisję do opracowania systemu, który 
spowoduje uruchomienie działań 
zapobiegawczych i naprawczych, w 
sytuacji gdy wskaźniki uwzględnione w 
społecznej tablicy wyników osiągną progi, 
które zostaną określone w porozumieniu z 
Parlamentem Europejskim;

Or. en

Poprawka 77
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do wykorzystywania 
tabeli wyników w zakresie sytuacji 
społecznej nie tylko jako narzędzia 
analitycznego, ale również jako podstawy 
do opracowania konkretnych wskaźników 
dla państw członkowskich dotyczących 
tego, w jaki sposób mogą one 
przeciwdziałać lub zapobiegać bezrobociu, 
ograniczać nierówność społeczną, 
promować aktywne włączenie i zapobiegać 
dumpingowi socjalnemu, co znalazłoby 
następnie odzwierciedlenie w opracowaniu 
i realizacji wydawanych w ramach procesu 
europejskiego semestru zaleceń dla
poszczególnych krajów na 2014 r.;

4. wzywa Komisję do wykorzystywania 
tabeli wyników w zakresie sytuacji 
społecznej nie tylko jako narzędzia 
analitycznego, ale również jako podstawy 
do opracowania konkretnych wskaźników 
dla państw członkowskich dotyczących 
tego, w jaki sposób mogą one 
przeciwdziałać lub zapobiegać bezrobociu, 
ograniczać nierówność społeczną, 
promować aktywne włączenie i zapobiegać 
dumpingowi socjalnemu, co znalazłoby 
następnie odzwierciedlenie w opracowaniu 
i realizacji wydawanych w ramach procesu 
europejskiego semestru zaleceń dla 
poszczególnych krajów na 2014 r., a 
jednocześnie podkreśla, że takie strategie 
stanowią w pełni kompetencję państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 78
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Radę do określenia konkretnych 
poziomów referencyjnych dla wskaźników 
zatrudnienia i sytuacji społecznej w 
postaci unijnej płaszczyzny ochrony 
socjalnej, by uruchomić w odpowiednim 
czasie środki aktywizacji na szczeblu UE;

skreślony

Or. en

Poprawka 79
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Radę do określenia konkretnych 
poziomów referencyjnych dla wskaźników 
zatrudnienia i sytuacji społecznej w 
postaci unijnej płaszczyzny ochrony 
socjalnej, by uruchomić w odpowiednim 
czasie środki aktywizacji na szczeblu UE;

skreślony

Or. en

Poprawka 80
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Radę do określenia konkretnych 
poziomów referencyjnych dla wskaźników 
zatrudnienia i sytuacji społecznej w postaci 
unijnej płaszczyzny ochrony socjalnej, by 
uruchomić w odpowiednim czasie środki 
aktywizacji na szczeblu UE;

5. wzywa Radę do określenia konkretnych 
poziomów referencyjnych dla wskaźników 
zatrudnienia i sytuacji społecznej, by 
uruchomić w odpowiednim czasie środki 
wsparcia na szczeblu UE;
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Or. en

Poprawka 81
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

Spotkania ministrów zatrudnienia i spraw 
społecznych państw Eurogrupy

skreślony

6. podkreśla znaczenie spotkania 
ministrów zatrudnienia i spraw 
społecznych państw Eurogrupy przed 
szczytami państw strefy euro, które 
pozwala dopilnować, aby kwestie 
społeczne i dotyczące zatrudnienia były 
pełniej ujmowane w dyskusjach i 
decyzjach władz strefy euro oraz wnieść 
wkład w spotkania szefów państw i rządów 
strefy euro;

Or. en

Poprawka 82
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla znaczenie spotkania 
ministrów zatrudnienia i spraw 
społecznych państw Eurogrupy przed 
szczytami państw strefy euro, które 
pozwala dopilnować, aby kwestie 
społeczne i dotyczące zatrudnienia były 
pełniej ujmowane w dyskusjach i 
decyzjach władz strefy euro oraz wnieść 
wkład w spotkania szefów państw i rządów 
strefy euro;

6. podkreśla znaczenie spójnego 
stanowiska rad EPSCO i ECOFIN;
wzywa Radę do rozważenia wspólnych 
posiedzeń w celu dopilnowania, aby 
kwestie społeczne i dotyczące zatrudnienia 
były pełniej ujmowane w dyskusjach i 
decyzjach władz strefy euro, oraz 
wnoszenia wkładu w spotkania szefów 
państw i rządów strefy euro;
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Or. en

Poprawka 83
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. ostrzega, że jak dotąd nowa procedura 
dotycząca zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej była uruchamiana 
głównie po to, aby nawoływać państwa do 
zwiększenia konkurencyjności i przez to 
przyczyniała się do presji deflacyjnej w 
południowej Europie, a takiego samego 
nacisku nie kładziono na presję inflacyjną 
– poprzez zwiększenie płac – w państwach, 
w których jest to możliwe; ostrzega, że 
korzystanie z tych samych narzędzi 
umożliwiających dążenie do wzrostu 
gospodarczego poprzez sektor zewnętrzny 
we wszystkich państwach członkowskich 
strefy euro ogranicza oczekiwane wyniki 
netto poprzez zwiększanie popytu 
zewnętrznego kosztem popytu 
wewnętrznego;

7. ostrzega, że jak dotąd nowa procedura 
dotycząca zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej była uruchamiana 
głównie po to, aby nawoływać państwa do 
zwiększenia konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 84
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. ostrzega, że jak dotąd nowa procedura 
dotycząca zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej była uruchamiana 
głównie po to, aby nawoływać państwa do 
zwiększenia konkurencyjności i przez to 

7. zauważa, że jak dotąd nowa procedura 
dotycząca zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej była uruchamiana 
głównie po to, aby nawoływać państwa do 
zwiększenia konkurencyjności, jak 
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przyczyniała się do presji deflacyjnej w 
południowej Europie, a takiego samego 
nacisku nie kładziono na presję inflacyjną 
– poprzez zwiększenie płac – w państwach, 
w których jest to możliwe; ostrzega, że 
korzystanie z tych samych narzędzi 
umożliwiających dążenie do wzrostu 
gospodarczego poprzez sektor zewnętrzny 
we wszystkich państwach członkowskich 
strefy euro ogranicza oczekiwane wyniki 
netto poprzez zwiększanie popytu 
zewnętrznego kosztem popytu 
wewnętrznego;

również odnotowuje wzrost płac w tych 
państwach, które dysponują przestrzenią 
do podjęcia takich działań;

Or. en

Poprawka 85
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. ostrzega, że jak dotąd nowa procedura 
dotycząca zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej była uruchamiana 
głównie po to, aby nawoływać państwa do 
zwiększenia konkurencyjności i przez to 
przyczyniała się do presji deflacyjnej w 
południowej Europie, a takiego samego 
nacisku nie kładziono na presję inflacyjną 
– poprzez zwiększenie płac – w państwach, 
w których jest to możliwe; ostrzega, że 
korzystanie z tych samych narzędzi 
umożliwiających dążenie do wzrostu 
gospodarczego poprzez sektor zewnętrzny 
we wszystkich państwach członkowskich 
strefy euro ogranicza oczekiwane wyniki 
netto poprzez zwiększanie popytu 
zewnętrznego kosztem popytu 
wewnętrznego;

7. ostrzega, że jak dotąd nowa procedura 
dotycząca zakłóceń równowagi 
ekonomicznej była uruchamiana głównie 
po to, aby nawoływać państwa z ujemnymi 
zakłóceniami równowagi do rozwiązania 
problemu, przede wszystkim poprzez 
zwiększenie konkurencyjności, a takiego 
samego nacisku nie kładziono na państwa 
członkowskie z dodatnimi zakłóceniami 
równowagi;

Or. en
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Poprawka 86
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. ostrzega, że jak dotąd nowa procedura
dotycząca zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej była uruchamiana 
głównie po to, aby nawoływać państwa do 
zwiększenia konkurencyjności i przez to 
przyczyniała się do presji deflacyjnej w 
południowej Europie, a takiego samego 
nacisku nie kładziono na presję inflacyjną 
– poprzez zwiększenie płac – w państwach, 
w których jest to możliwe; ostrzega, że 
korzystanie z tych samych narzędzi 
umożliwiających dążenie do wzrostu 
gospodarczego poprzez sektor zewnętrzny 
we wszystkich państwach członkowskich 
strefy euro ogranicza oczekiwane wyniki 
netto poprzez zwiększanie popytu 
zewnętrznego kosztem popytu 
wewnętrznego;

7. ostrzega, że jak dotąd nowa procedura 
dotycząca zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej była uruchamiana po 
to, aby nawoływać państwa do zwiększenia 
konkurencyjności (poprzez zmniejszanie 
płac i dochodu) i przez to przyczyniała się 
do presji deflacyjnej w południowej 
Europie; podkreśla, że polityka wzrostu 
gospodarczego zawsze wiąże się ze 
wzrostem płac i emerytur oraz tworzeniem 
nowych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 87
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję do poprawy 
egzekwowania wdrożenia prawodawstwa 
w zakresie rynku wewnętrznego; wzywa 
państwa członkowskie do pełnego 
wdrożenia prawodawstwa w zakresie 
rynku wewnętrznego, zwłaszcza dyrektywy 
usługowej;

Or. en
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Poprawka 88
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do bardziej ambitnej 
koncentracji na ponownym stymulowaniu 
popytu wewnętrznego, który pozostaje w 
stagnacji, a będzie kluczowy z 
perspektywy tworzenia stabilnych miejsc 
pracy oraz produktywności i unikania 
ryzyka deflacyjnego;

8. wzywa Komisję do bardziej ambitnej 
koncentracji na ponownym stymulowaniu 
popytu wewnętrznego poprzez zwiększenie 
konkurencyjności, zrównoważony wzrost 
gospodarczy oraz inwestycje prywatne, co 
będzie kluczowe z perspektywy tworzenia 
stabilnych miejsc pracy oraz 
produktywności i unikania ryzyka 
deflacyjnego;

Or. en

Poprawka 89
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że choć reformy 
strukturalne mogą przynieść efekty w 
perspektywie średnio- lub długookresowej, 
potrzeba stymulowania unijnego popytu 
wewnętrznego wymaga pilnego 
wprowadzenia przez Komisję i Radę 
ambitnego i skoordynowanego planu 
inwestycyjnego w celu podtrzymania 
wzrostu i wysokiej jakości miejsc pracy w 
perspektywie krótkookresowej oraz 
zwiększenia potencjału w perspektywie 
średniookresowej; zauważa, że główne cele 
zostały już określone w strategii „Europa 
2020” oraz w Pakcie na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w czerwcu 
2012 r., przy czym należy podnieść 

9. zwraca uwagę, że choć reformy 
strukturalne mogą przynieść efekty w 
perspektywie średnio- lub długookresowej, 
potrzeba stymulowania unijnego popytu 
wewnętrznego wymaga pilnego 
wprowadzenia przez Komisję i Radę 
ambitnego i skoordynowanego planu 
inwestycyjnego w celu podtrzymania 
wzrostu i wysokiej jakości miejsc pracy w 
perspektywie krótkookresowej oraz 
zwiększenia potencjału w perspektywie 
średniookresowej; zauważa, że główne cele 
zostały już określone w strategii „Europa 
2020” oraz w Pakcie na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w czerwcu 
2012 r., przy czym należy podnieść 
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finansowanie; finansowanie; zachęca zatem państwa 
członkowskie do ustanowienia pakietu 
inwestycyjnego w wysokości 2% unijnego 
PKB w celu spowodowania znacznej 
poprawy sytuacji gospodarczej w 
perspektywie krótkoterminowej oraz 
sytuacji na rynku pracy państw 
członkowskich, zgodnie z zapisem 
zawartym w rezolucji Parlamentu z dnia 
11 września 2013 r. w sprawie walki z 
bezrobociem osób młodych: możliwe 
rozwiązania (2013/2045(INI));

Or. en

Poprawka 90
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że choć reformy 
strukturalne mogą przynieść efekty w 
perspektywie średnio- lub długookresowej,
potrzeba stymulowania unijnego popytu 
wewnętrznego wymaga pilnego 
wprowadzenia przez Komisję i Radę 
ambitnego i skoordynowanego planu 
inwestycyjnego w celu podtrzymania 
wzrostu i wysokiej jakości miejsc pracy w 
perspektywie krótkookresowej oraz 
zwiększenia potencjału w perspektywie 
średniookresowej; zauważa, że główne 
cele zostały już określone w strategii 
„Europa 2020” oraz w Pakcie na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w 
czerwcu 2012 r., przy czym należy 
podnieść finansowanie;

9. zwraca uwagę, że reformy strukturalne 
są niezbędne do stymulowania unijnego 
popytu wewnętrznego; zauważa, że główne 
cele zostały już określone w strategii 
„Europa 2020” oraz w Pakcie na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w 
czerwcu 2012 r., przy czym należy 
podnieść finansowanie;

Or. en
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Poprawka 91
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zwraca uwagę, że choć reformy 
strukturalne mogą przynieść efekty w 
perspektywie średnio- lub długookresowej, 
potrzeba stymulowania unijnego popytu 
wewnętrznego wymaga pilnego 
wprowadzenia przez Komisję i Radę 
ambitnego i skoordynowanego planu 
inwestycyjnego w celu podtrzymania 
wzrostu i wysokiej jakości miejsc pracy w 
perspektywie krótkookresowej oraz 
zwiększenia potencjału w perspektywie 
średniookresowej; zauważa, że główne cele 
zostały już określone w strategii „Europa 
2020” oraz w Pakcie na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w czerwcu 
2012 r., przy czym należy podnieść 
finansowanie;

9. zwraca uwagę, że choć reformy 
strukturalne mogą przynieść efekty w 
perspektywie średnio- lub długookresowej, 
potrzeba stymulowania unijnego popytu 
wewnętrznego wymaga zwiększenia przez 
Komisję i Radę inwestycji w celu 
podtrzymania wzrostu i wysokiej jakości 
miejsc pracy w perspektywie 
krótkookresowej oraz zwiększenia 
potencjału w perspektywie 
średniookresowej; zauważa, że główne cele 
zostały już określone w strategii „Europa 
2020” oraz w Pakcie na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w czerwcu 
2012 r., przy czym należy podnieść 
finansowanie;

Or. en

Poprawka 92
Joanna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że w perspektywie średnio- i 
długookresowej konkurencyjność UE 
można zwiększyć przede wszystkim dzięki 
zwiększającym produktywność 
inwestycjom w edukację, badania i rozwój 
oraz ciągłe innowacje; uważa, że czynniki 
te mogą uczynić UE preferowanym 
kierunkiem dla światowych 
przedsiębiorstw, eksporterem produktów i 
usług o wysokiej wartości dodanej oraz 

10. podkreśla, że w perspektywie średnio- i 
długookresowej konkurencyjność UE 
można zwiększyć przede wszystkim dzięki 
zwiększającym produktywność 
inwestycjom w edukację, badania i rozwój,
ciągłe innowacje, dalszą cyfryzację oraz 
usługi w chmurze obliczeniowej; uważa, 
że czynniki te mogą uczynić UE 
preferowanym kierunkiem dla światowych 
przedsiębiorstw, eksporterem produktów i 
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dostawcą wysokiej jakości miejsc pracy; usług o wysokiej wartości dodanej oraz 
dostawcą wysokiej jakości miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 93
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że w perspektywie średnio- i 
długookresowej konkurencyjność UE 
można zwiększyć przede wszystkim dzięki 
zwiększającym produktywność 
inwestycjom w edukację, badania i rozwój 
oraz ciągłe innowacje; uważa, że czynniki 
te mogą uczynić UE preferowanym 
kierunkiem dla światowych 
przedsiębiorstw, eksporterem produktów i 
usług o wysokiej wartości dodanej oraz 
dostawcą wysokiej jakości miejsc pracy;

10. podkreśla, że konkurencyjność UE 
będzie zwiększona przede wszystkim 
dzięki zwiększającym produktywność 
inwestycjom w edukację, badania i rozwój 
oraz ciągłe innowacje; uważa, że czynniki 
te mogą uczynić UE preferowanym 
kierunkiem dla światowych 
przedsiębiorstw, eksporterem produktów i 
usług o wysokiej wartości dodanej oraz 
dostawcą wysokiej jakości miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 94
Joanna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
ponad 20 państw członkowskich UE 
ograniczyło wydatki na edukację wyrażone 
względnie (jako procent PKB), przez co 
narażają one swój wzrost gospodarczy, 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy oraz konkurencyjność; zaznacza, że 
ograniczenie takich inwestycji zwiększy 
słabości strukturalne UE, zważywszy na 

11. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
ponad 20 państw członkowskich UE 
ograniczyło wydatki na edukację wyrażone 
względnie (jako procent PKB), przez co 
narażają one swój wzrost gospodarczy oraz 
konkurencyjność, również ze względu na 
rozbieżność między zapotrzebowaniem 
rynku pracy a faktycznymi kwalifikacjami 
siły roboczej; zaznacza, że ograniczenie 
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rozbieżność między rosnącym 
zapotrzebowaniem na pracowników 
wysoko wykwalifikowanych a faktem, iż 
w wielu państwach członkowskich duża 
część siły roboczej to obecnie osoby 
posiadające niskie kwalifikacje;

takich inwestycji zwiększy słabości 
strukturalne UE, zważywszy na rosnące 
zapotrzebowanie na pracowników wysoko 
wykwalifikowanych oraz fakt, iż w wielu 
państwach członkowskich duża część siły 
roboczej to obecnie osoby posiadające 
niskie kwalifikacje;

Or. en

Poprawka 95
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
ponad 20 państw członkowskich UE 
ograniczyło wydatki na edukację wyrażone 
względnie (jako procent PKB), przez co 
narażają one swój wzrost gospodarczy, 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy oraz konkurencyjność; zaznacza, że 
ograniczenie takich inwestycji zwiększy 
słabości strukturalne UE, zważywszy na 
rozbieżność między rosnącym 
zapotrzebowaniem na pracowników 
wysoko wykwalifikowanych a faktem, iż w 
wielu państwach członkowskich duża 
część siły roboczej to obecnie osoby 
posiadające niskie kwalifikacje; 

11. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
ponad 20 państw członkowskich UE 
ograniczyło wydatki na edukację wyrażone 
względnie (jako procent PKB), przez co 
narażają one swój wzrost gospodarczy, 
potencjał w zakresie tworzenia miejsc 
pracy oraz konkurencyjność; zaznacza, że 
ograniczenie takich inwestycji zwiększy 
słabości strukturalne UE, zważywszy na 
rozbieżność między rosnącym 
zapotrzebowaniem na pracowników 
wysoko wykwalifikowanych a faktem, iż w 
wielu państwach członkowskich duża 
część siły roboczej to obecnie osoby 
posiadające niskie kwalifikacje; ostrzega, 
że według Eurostatu prawie połowa 
wszystkich dzieci, których rodzice mieli 
niskie wykształcenie, była zagrożona 
ubóstwem w UE27 w 2011 r., natomiast 
analogiczna wartość w odniesieniu do 
dzieci mieszkających z rodzicami 
posiadającymi średnie wykształcenie 
wynosi 22%, a w odniesieniu do dzieci, 
których rodzice mieli wyższe wykształcenie 
– 7%; największe różnice Eurostat 
zaobserwował w Rumunii (78% dzieci w 
gospodarstwach domowych osób o niskim 
wykształceniu w porównaniu do 2% w 
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gospodarstwach domowych osób z 
wyższym wykształceniem), Republice 
Czeskiej (76% i 5%), Słowacji (77% i 7%), 
Bułgarii (71% i 2%) oraz na Węgrzech 
(68% i 3%);

Or. en

Poprawka 96
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż w 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 
2014 r. Komisja wzywa państwa 
członkowskie do ochrony i promowania 
długookresowych inwestycji w edukację, 
badania i innowację oraz działania na rzecz 
energii i klimatu; uważa jednak, że 
postawiony cel jest niemożliwy do 
osiągnięcia ze względu na i tak już napięte 
budżety państw członkowskich; apeluje do 
Komisji o poszukiwanie i promowanie 
reform niezbędnych do wyłączenia 
inwestycji na rzecz produktywności, na 
przykład inwestycji w edukację oraz 
badania i rozwój, z celów dotyczących 
deficytu określonych w zasadach UE, tak 
aby inwestycje te zostały wyodrębnione ze 
względu na ich potencjał w generowaniu 
wzrostu gospodarczego i tworzeniu 
nowych miejsc pracy;

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż w 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 
2014 r. Komisja wzywa państwa 
członkowskie do ochrony i promowania 
długookresowych inwestycji w edukację, 
badania i innowację oraz działania na rzecz 
energii i klimatu;

Or. en

Poprawka 97
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż w 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 
2014 r. Komisja wzywa państwa 
członkowskie do ochrony i promowania 
długookresowych inwestycji w edukację, 
badania i innowację oraz działania na rzecz 
energii i klimatu; uważa jednak, że 
postawiony cel jest niemożliwy do 
osiągnięcia ze względu na i tak już napięte 
budżety państw członkowskich; apeluje do 
Komisji o poszukiwanie i promowanie 
reform niezbędnych do wyłączenia 
inwestycji na rzecz produktywności, na 
przykład inwestycji w edukację oraz 
badania i rozwój, z celów dotyczących 
deficytu określonych w zasadach UE, tak 
aby inwestycje te zostały wyodrębnione ze 
względu na ich potencjał w generowaniu 
wzrostu gospodarczego i tworzeniu 
nowych miejsc pracy;

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż w 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 
2014 r. Komisja wzywa państwa 
członkowskie do ochrony i promowania 
długookresowych inwestycji w edukację, 
badania i innowację oraz działania na rzecz 
energii i klimatu; 

Or. en

Poprawka 98
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż w 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 
2014 r. Komisja wzywa państwa 
członkowskie do ochrony i promowania 
długookresowych inwestycji w edukację, 
badania i innowację oraz działania na rzecz 
energii i klimatu; uważa jednak, że 
postawiony cel jest niemożliwy do 
osiągnięcia ze względu na i tak już napięte 
budżety państw członkowskich; apeluje do 
Komisji o poszukiwanie i promowanie 
reform niezbędnych do wyłączenia 

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż w 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 
2014 r. Komisja wzywa państwa 
członkowskie do ochrony i promowania 
długookresowych inwestycji w edukację, 
badania i innowację oraz działania na rzecz 
energii i klimatu; uważa jednak, że 
postawiony cel jest niemożliwy do 
osiągnięcia ze względu na i tak już napięte 
budżety państw członkowskich;
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inwestycji na rzecz produktywności, na 
przykład inwestycji w edukację oraz 
badania i rozwój, z celów dotyczących 
deficytu określonych w zasadach UE, tak 
aby inwestycje te zostały wyodrębnione ze 
względu na ich potencjał w generowaniu 
wzrostu gospodarczego i tworzeniu 
nowych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 99
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż w 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 
2014 r. Komisja wzywa państwa 
członkowskie do ochrony i promowania 
długookresowych inwestycji w edukację, 
badania i innowację oraz działania na rzecz 
energii i klimatu; uważa jednak, że 
postawiony cel jest niemożliwy do 
osiągnięcia ze względu na i tak już napięte 
budżety państw członkowskich; apeluje do 
Komisji o poszukiwanie i promowanie 
reform niezbędnych do wyłączenia 
inwestycji na rzecz produktywności, na 
przykład inwestycji w edukację oraz 
badania i rozwój, z celów dotyczących 
deficytu określonych w zasadach UE, tak 
aby inwestycje te zostały wyodrębnione ze 
względu na ich potencjał w generowaniu 
wzrostu gospodarczego i tworzeniu 
nowych miejsc pracy;

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż w 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 
2014 r. Komisja wzywa państwa 
członkowskie do ochrony i promowania 
długookresowych inwestycji w edukację, 
badania i innowację oraz działania na rzecz 
energii i klimatu; uważa jednak, że 
postawiony cel jest niemożliwy do 
osiągnięcia ze względu na i tak już napięte 
budżety państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 100
Sari Essayah
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. apeluje o bardziej zdecydowane 
wsparcie ze strony Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz o udostępnienie 
środków unijnych na potrzeby wsparcia 
pilnych planów inwestycyjnych; zauważa, 
że istnieje już mechanizm wspierania 
inwestycji w postaci obligacji 
projektowych, jednak uznaje, że słaby 
wzrost gospodarczy i ograniczone 
tworzenie nowych miejsc pracy w strefie 
euro stanowi dowód, iż mechanizm ten 
powinien być bardziej ambitny, aby mógł 
służyć realizacji niezbędnych publicznych 
i skoordynowanych inwestycji;

13. apeluje o bardziej zdecydowane 
wsparcie ze strony Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego; zauważa, że 
mechanizmem wspierania inwestycji mogą 
być obligacje projektowe;

Or. en

Poprawka 101
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. apeluje o bardziej zdecydowane 
wsparcie ze strony Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz o udostępnienie 
środków unijnych na potrzeby wsparcia 
pilnych planów inwestycyjnych; zauważa, 
że istnieje już mechanizm wspierania 
inwestycji w postaci obligacji 
projektowych, jednak uznaje, że słaby 
wzrost gospodarczy i ograniczone 
tworzenie nowych miejsc pracy w strefie 
euro stanowi dowód, iż mechanizm ten 
powinien być bardziej ambitny, aby mógł 
służyć realizacji niezbędnych publicznych i 
skoordynowanych inwestycji;

13. apeluje o bardziej zdecydowane 
wsparcie ze strony Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz o udostępnienie 
środków unijnych na potrzeby wsparcia 
pilnych planów inwestycyjnych; zauważa, 
że istnieje już mechanizm wspierania 
inwestycji w postaci obligacji 
projektowych, jednak uznaje, że słaby 
wzrost gospodarczy i ograniczone 
tworzenie nowych miejsc pracy w strefie 
euro stanowi dowód, iż mechanizm ten 
powinien być bardziej ambitny, aby mógł 
służyć realizacji niezbędnych prywatnych i 
publicznych inwestycji;
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Or. en

Poprawka 102
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystania w pełni programów 
COSME oraz Horyzont 2020 do tego, aby 
pomóc w finansowaniu MŚP oraz 
poprawić ich konkurencyjność, a także 
wesprzeć ich stabilność, nie tylko w 
perspektywie krótko-, ale także 
długoterminowej;

Or. en

Poprawka 103
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wskazuje, że w dobie poważnych 
ograniczeń budżetowych i ograniczonej 
zdolności sektora prywatnego do 
udzielania pożyczek fundusze strukturalne 
i Fundusz Spójności, dzięki swoim 
możliwościom finansowym i 
realizowanym celom, są istotnym 
narzędziem, jakim dysponują państwa 
członkowskie przy stymulowaniu 
gospodarki i przyczynianiu się do realizacji 
zapisanych w strategii „Europa 2020” 
celów dotyczących wzrostu i zatrudnienia; 
podkreśla w związku z tym, iż ze względu 
na kluczową rolę, jaką w rozwoju 
krajowych programów w ramach 

14. wskazuje, że w dobie poważnych 
ograniczeń budżetowych i ograniczonej 
zdolności sektora prywatnego do 
udzielania pożyczek fundusze europejskie
są istotnym narzędziem lewarowania, 
jakim dysponują państwa członkowskie 
przy stymulowaniu gospodarki i 
przyczynianiu się do realizacji zapisanych 
w strategii „Europa 2020” celów 
dotyczących wzrostu i zatrudnienia;
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europejskiego semestru odgrywa polityka 
spójności, polityka ta powinna stanowić 
główny punkt rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego na 2014 r.;

Or. en

Poprawka 104
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że polityka spójności ma
kluczowe znaczenie z perspektywy 
pomocy w ograniczaniu różnic w zakresie 
konkurencyjności wewnętrznej oraz 
nierówności strukturalnych; apeluje do 
Komisji o pilne przeprogramowanie 
niewykorzystanych funduszy 
strukturalnych na rzecz programów 
zatrudniania młodzieży oraz MŚP; apeluje 
do Komisji, aby ta znalazła szczególne 
rozwiązania dla państw o bardzo wysokiej 
stopie bezrobocia, które będą zmuszone 
zwrócić fundusze unijne ze względu na 
problemy ze współfinansowaniem; zwraca 
się w tym celu do Komisji o 
przeanalizowanie możliwości wyłączenia 
udziału państw członkowskich we 
współfinansowaniu funduszy i programów 
UE – w ramach działu 1 „Trwały wzrost” 
wieloletnich ram finansowych – w 
procesie obliczania ich deficytu 
strukturalnego określonego w drugim 
pakiecie dotyczącym zarządzania 
gospodarczego;

15. uważa, że fundusze europejskie mają
kluczowe znaczenie z perspektywy 
pomocy w ograniczaniu różnic w zakresie 
konkurencyjności wewnętrznej oraz 
nierówności strukturalnych;

Or. en

Poprawka 105
Sari Essayah
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że polityka spójności ma 
kluczowe znaczenie z perspektywy 
pomocy w ograniczaniu różnic w zakresie 
konkurencyjności wewnętrznej oraz 
nierówności strukturalnych; apeluje do 
Komisji o pilne przeprogramowanie 
niewykorzystanych funduszy 
strukturalnych na rzecz programów 
zatrudniania młodzieży oraz MŚP; apeluje 
do Komisji, aby ta znalazła szczególne 
rozwiązania dla państw o bardzo wysokiej 
stopie bezrobocia, które będą zmuszone 
zwrócić fundusze unijne ze względu na 
problemy ze współfinansowaniem; zwraca 
się w tym celu do Komisji o 
przeanalizowanie możliwości wyłączenia 
udziału państw członkowskich we 
współfinansowaniu funduszy i programów 
UE – w ramach działu 1 „Trwały wzrost” 
wieloletnich ram finansowych – w 
procesie obliczania ich deficytu 
strukturalnego określonego w drugim 
pakiecie dotyczącym zarządzania 
gospodarczego;

15. uważa, że polityka spójności ma 
kluczowe znaczenie z perspektywy 
pomocy w ograniczaniu różnic w zakresie 
konkurencyjności wewnętrznej oraz 
nierówności strukturalnych; apeluje do 
Komisji o pilne przeprogramowanie 
niewykorzystanych funduszy 
strukturalnych na rzecz programów 
zatrudniania młodzieży oraz MŚP; apeluje 
do Komisji, aby ta znalazła szczególne 
rozwiązania dla państw o bardzo wysokiej 
stopie bezrobocia, które będą zmuszone 
zwrócić fundusze unijne ze względu na 
problemy ze współfinansowaniem;

Or. en

Poprawka 106
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że polityka spójności ma 
kluczowe znaczenie z perspektywy 
pomocy w ograniczaniu różnic w zakresie 
konkurencyjności wewnętrznej oraz 
nierówności strukturalnych; apeluje do 

15. uważa, że polityka spójności ma 
kluczowe znaczenie z perspektywy 
pomocy w ograniczaniu różnic w zakresie 
konkurencyjności wewnętrznej oraz 
nierówności strukturalnych; apeluje do 
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Komisji o pilne przeprogramowanie 
niewykorzystanych funduszy 
strukturalnych na rzecz programów 
zatrudniania młodzieży oraz MŚP; apeluje 
do Komisji, aby ta znalazła szczególne 
rozwiązania dla państw o bardzo wysokiej 
stopie bezrobocia, które będą zmuszone 
zwrócić fundusze unijne ze względu na 
problemy ze współfinansowaniem; zwraca 
się w tym celu do Komisji o 
przeanalizowanie możliwości wyłączenia 
udziału państw członkowskich we 
współfinansowaniu funduszy i programów 
UE – w ramach działu 1 „Trwały wzrost” 
wieloletnich ram finansowych – w 
procesie obliczania ich deficytu 
strukturalnego określonego w drugim 
pakiecie dotyczącym zarządzania 
gospodarczego;

Komisji o pilne przeprogramowanie 
niewykorzystanych funduszy 
strukturalnych na rzecz programów 
zatrudniania młodzieży oraz MŚP; apeluje 
do Komisji, aby ta znalazła szczególne 
rozwiązania dla państw o bardzo wysokiej 
stopie bezrobocia, które będą zmuszone 
zwrócić fundusze unijne ze względu na 
problemy ze współfinansowaniem; 

Or. en

Poprawka 107
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że polityka spójności ma 
kluczowe znaczenie z perspektywy 
pomocy w ograniczaniu różnic w zakresie 
konkurencyjności wewnętrznej oraz 
nierówności strukturalnych; apeluje do 
Komisji o pilne przeprogramowanie 
niewykorzystanych funduszy 
strukturalnych na rzecz programów 
zatrudniania młodzieży oraz MŚP; apeluje 
do Komisji, aby ta znalazła szczególne 
rozwiązania dla państw o bardzo wysokiej 
stopie bezrobocia, które będą zmuszone 
zwrócić fundusze unijne ze względu na 
problemy ze współfinansowaniem; zwraca 
się w tym celu do Komisji o 
przeanalizowanie możliwości wyłączenia 

15. uważa, że polityka spójności ma 
kluczowe znaczenie z perspektywy 
pomocy w ograniczaniu różnic w zakresie 
konkurencyjności wewnętrznej oraz 
nierówności strukturalnych; apeluje do 
Komisji o pilne przeprogramowanie 
niewykorzystanych funduszy 
strukturalnych na rzecz programów 
zatrudniania młodzieży oraz MŚP; apeluje 
do Komisji, aby ta znalazła szczególne 
rozwiązania dla państw o bardzo wysokiej 
stopie bezrobocia, które będą zmuszone 
zwrócić fundusze unijne ze względu na 
problemy ze współfinansowaniem; 
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udziału państw członkowskich we 
współfinansowaniu funduszy i programów 
UE – w ramach działu 1 „Trwały wzrost” 
wieloletnich ram finansowych – w 
procesie obliczania ich deficytu 
strukturalnego określonego w drugim 
pakiecie dotyczącym zarządzania 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 108
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że polityka spójności ma 
kluczowe znaczenie z perspektywy 
pomocy w ograniczaniu różnic w zakresie 
konkurencyjności wewnętrznej oraz 
nierówności strukturalnych; apeluje do 
Komisji o pilne przeprogramowanie 
niewykorzystanych funduszy 
strukturalnych na rzecz programów 
zatrudniania młodzieży oraz MŚP; apeluje 
do Komisji, aby ta znalazła szczególne 
rozwiązania dla państw o bardzo wysokiej 
stopie bezrobocia, które będą zmuszone 
zwrócić fundusze unijne ze względu na 
problemy ze współfinansowaniem; zwraca 
się w tym celu do Komisji o 
przeanalizowanie możliwości wyłączenia 
udziału państw członkowskich we 
współfinansowaniu funduszy i programów 
UE – w ramach działu 1 „Trwały wzrost” 
wieloletnich ram finansowych – w procesie 
obliczania ich deficytu strukturalnego 
określonego w drugim pakiecie 
dotyczącym zarządzania gospodarczego;

15. uważa, że polityka spójności ma 
kluczowe znaczenie z perspektywy 
pomocy w ograniczaniu różnic w zakresie 
konkurencyjności wewnętrznej oraz 
nierówności strukturalnych; apeluje do 
Komisji o to, aby przy ustalaniu 
programów operacyjnych dopilnowała, 
aby państwa członkowskie przeznaczały 
swoje fundusze strukturalne na tworzenie 
miejsc pracy oraz zwalczanie bezrobocia 
młodzieży; apeluje do Komisji, aby ta 
znalazła szczególne rozwiązania dla 
państw o bardzo wysokiej stopie 
bezrobocia, które będą zmuszone zwrócić 
fundusze unijne ze względu na problemy 
ze współfinansowaniem; zwraca się w tym 
celu do Komisji o przeanalizowanie 
możliwości wyłączenia udziału państw 
członkowskich we współfinansowaniu 
funduszy i programów UE – w ramach 
działu 1 „Trwały wzrost” wieloletnich ram 
finansowych – w procesie obliczania ich 
deficytu strukturalnego określonego w 
drugim pakiecie dotyczącym zarządzania 
gospodarczego;

Or. en
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Poprawka 109
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do zastosowania 
zasady koncentracji wydatków na wstępie 
w odniesieniu do wszystkich funduszy na 
lata 2014–2020 dla państw członkowskich 
wykazujących najwyższe poziomy 
bezrobocia oraz realizujących proces 
zasadniczej konsolidacji budżetowej, 
szczególnie w odniesieniu do programów 
na rzecz zwiększenia wzrostu 
gospodarczego, zatrudnienia i inwestycji 
strategicznych;

skreślony

Or. en

Poprawka 110
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do zastosowania 
zasady koncentracji wydatków na wstępie 
w odniesieniu do wszystkich funduszy na 
lata 2014–2020 dla państw członkowskich 
wykazujących najwyższe poziomy 
bezrobocia oraz realizujących proces 
zasadniczej konsolidacji budżetowej, 
szczególnie w odniesieniu do programów 
na rzecz zwiększenia wzrostu 
gospodarczego, zatrudnienia i inwestycji 
strategicznych;

16. wzywa Komisję do zastosowania 
zasady koncentracji wydatków na wstępie 
w odniesieniu do tych funduszy, które są 
kluczowe z perspektywy zwalczania 
kryzysu, takich jak Europejski Fundusz 
Społeczny na lata 2014–2020, przy 
jednoczesnym uważnym monitorowaniu 
niepożądanych skutków koncentracji 
wydatków na wstępie, do których należy 
ryzyko automatycznego umorzenia 
zobowiązań oraz oddziaływania na profile 
płatności, odnośnie do państw 
członkowskich wykazujących najwyższe 
poziomy bezrobocia oraz realizujących 
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proces zasadniczej konsolidacji 
budżetowej, szczególnie w odniesieniu do 
programów na rzecz zwiększenia wzrostu 
gospodarczego, zatrudnienia i inwestycji 
strategicznych;

Or. en

Poprawka 111
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że co najmniej 25% krajowych 
funduszy spójności powinno być w tych 
państwach członkowskich o najwyższym 
poziomie bezrobocia i ubóstwa 
wykorzystanych na konkretne programy 
realizowane w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego;

skreślony

Or. en

Poprawka 112
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
strategia Komisji polegająca na 
przywróceniu konkurencyjności UE 
poprzez nadmierne dostosowanie 
jednostkowych kosztów pracy poprzez 
ograniczenie płac poważnie nadwyrężyła 
siłę nabywczą wielu pracowników UE, 
obniżyła dochody gospodarstw domowych 
i zmniejszyła popyt wewnętrzny, przez co 
pogłębiła problem bezrobocia i 

skreślony
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wykluczenia społecznego, szczególnie w 
państwach najbardziej dotkniętych 
kryzysem; zauważa, że międzysektorowa 
polityka przywracania konkurencyjności
musi uwzględniać również strategie 
skoncentrowane na innych kosztach 
produkcji, rozwoju cen oraz marżach 
zysku;

Or. en

Poprawka 113
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
strategia Komisji polegająca na 
przywróceniu konkurencyjności UE 
poprzez nadmierne dostosowanie 
jednostkowych kosztów pracy poprzez 
ograniczenie płac poważnie nadwyrężyła 
siłę nabywczą wielu pracowników UE, 
obniżyła dochody gospodarstw domowych 
i zmniejszyła popyt wewnętrzny, przez co 
pogłębiła problem bezrobocia i 
wykluczenia społecznego, szczególnie w 
państwach najbardziej dotkniętych 
kryzysem; zauważa, że międzysektorowa 
polityka przywracania konkurencyjności 
musi uwzględniać również strategie 
skoncentrowane na innych kosztach 
produkcji, rozwoju cen oraz marżach 
zysku;

18. zauważa, że międzysektorowa polityka 
przywracania konkurencyjności musi 
uwzględniać również strategie 
skoncentrowane na wszystkich kosztach 
produkcji, płacach, kosztach energii i 
surowców, rozwoju cen oraz marżach 
zysku; 

Or. en

Poprawka 114
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
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Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża zaniepokojenie faktem, że
strategia Komisji polegająca na 
przywróceniu konkurencyjności UE 
poprzez nadmierne dostosowanie 
jednostkowych kosztów pracy poprzez 
ograniczenie płac poważnie nadwyrężyła
siłę nabywczą wielu pracowników UE, 
obniżyła dochody gospodarstw domowych 
i zmniejszyła popyt wewnętrzny, przez co 
pogłębiła problem bezrobocia i 
wykluczenia społecznego, szczególnie w 
państwach najbardziej dotkniętych 
kryzysem; zauważa, że międzysektorowa 
polityka przywracania konkurencyjności 
musi uwzględniać również strategie 
skoncentrowane na innych kosztach 
produkcji, rozwoju cen oraz marżach 
zysku;

18. apeluje o bardziej elastyczne i 
dynamiczne rynki pracy, zdolne do 
przystosowania się do utrudnionej sytuacji 
gospodarczej bez uciekania się do 
zwolnień; przypomina, że brak 
wewnętrznej elastyczności wielu rynków 
pracy spowodował zwolnienia, które 
poważnie nadwyrężyły siłę nabywczą 
wielu pracowników UE, obniżyły dochody 
gospodarstw domowych i zmniejszyły
popyt wewnętrzny, przez co pogłębiły 
problem bezrobocia i wykluczenia 
społecznego, szczególnie w państwach 
najbardziej dotkniętych kryzysem; 
zauważa, że międzysektorowa polityka 
przywracania konkurencyjności musi 
uwzględniać również strategie 
skoncentrowane na innych kosztach 
produkcji, rozwoju cen oraz marżach 
zysku; 

Or. en

Poprawka 115
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wyraża zaniepokojenie faktem, że
strategia Komisji polegająca na 
przywróceniu konkurencyjności UE 
poprzez nadmierne dostosowanie 
jednostkowych kosztów pracy poprzez 
ograniczenie płac poważnie nadwyrężyła 
siłę nabywczą wielu pracowników UE, 
obniżyła dochody gospodarstw domowych 
i zmniejszyła popyt wewnętrzny, przez co 
pogłębiła problem bezrobocia i 
wykluczenia społecznego, szczególnie w 

18. odrzuca strategię Komisji polegającą
na przywróceniu konkurencyjności UE 
poprzez dostosowanie jednostkowych 
kosztów pracy poprzez ograniczenie płac, 
która to strategia poważnie nadwyrężyła 
siłę nabywczą wielu pracowników UE, 
obniżyła dochody gospodarstw domowych 
i zmniejszyła popyt wewnętrzny, przez co 
pogłębiła problem bezrobocia i 
wykluczenia społecznego, szczególnie w 
państwach najbardziej dotkniętych 



AM\1009138PL.doc 69/171 PE522.992v01-00

PL

państwach najbardziej dotkniętych 
kryzysem; zauważa, że międzysektorowa 
polityka przywracania konkurencyjności 
musi uwzględniać również strategie 
skoncentrowane na innych kosztach 
produkcji, rozwoju cen oraz marżach 
zysku;

kryzysem; zauważa, że międzysektorowa 
polityka przywracania konkurencyjności 
musi uwzględniać strategie 
skoncentrowane na innych kosztach 
produkcji, rozwoju cen, marżach zysku, 
kwalifikacjach i szkoleniach zawodowych;

Or. en

Poprawka 116
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje zalecenia 
Komisji skierowane do krajów centralnych 
mających możliwość realizowania 
ekspansywnej polityki poprzez 
zwiększenie płac; wzywa Komisję do 
bardziej ambitnych zaleceń, które pomogą 
obniżyć nadmierną presję deflacyjną na 
południową Europę i uniknąć ryzyka 
pogarszających się różnic wzrostu 
gospodarczego i poziomu tworzenia 
nowych miejsc pracy w obrębie strefy 
euro;

19. z zadowoleniem przyjmuje zalecenia 
Komisji skierowane do krajów centralnych 
mających możliwość realizowania 
ekspansywnej polityki poprzez 
zwiększenie płac;

Or. en

Poprawka 117
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. z zadowoleniem przyjmuje zalecenia 
Komisji skierowane do krajów 
centralnych mających możliwość 

19. z zadowoleniem przyjmuje zalecenia 
Komisji, aby w pierwszej kolejności 
wprowadzać dalsze reformy w celu 
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realizowania ekspansywnej polityki 
poprzez zwiększenie płac; wzywa Komisję 
do bardziej ambitnych zaleceń, które 
pomogą obniżyć nadmierną presję 
deflacyjną na południową Europę i 
uniknąć ryzyka pogarszających się różnic 
wzrostu gospodarczego i poziomu 
tworzenia nowych miejsc pracy w obrębie 
strefy euro;

dopilnowania, aby poziom wynagrodzeń 
odpowiadał produktywności, a przez to 
wspierać konkurencyjność i łączny popyt, 
w drugiej kolejności naprawiać sytuację 
związaną z segmentacją rynku pracy, 
szczególnie poprzez modernizację 
przepisów dotyczących ochrony 
zatrudnienia, w trzeciej kolejności 
wspierać tworzenie nowych miejsc pracy 
w sektorach szybko rozwijających się, a 
na koniec wspierać mobilność siły 
roboczej;

Or. en

Poprawka 118
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. apeluje do Rady o zmianę konkluzji 
Rady z dnia 8 listopada 2011 r. w taki 
sposób, aby mało prawdopodobne deficyty 
na rachunku obrotów bieżących, a także 
duże i trwałe nadwyżki na rachunku 
obrotów bieżących nie stanowiły 
przyczyny podjęcia działań naprawczych 
w ramach procedury dotyczącej 
zakłócenia równowagi ekonomicznej; 
apeluje o symetryczną i sprawiedliwą 
społecznie naprawę zakłócenia równowagi
w strefie euro;

Or. en

Poprawka 119
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa, że Komisja w swoim 
projekcie wspólnego sprawozdania o 
zatrudnieniu na 2014 r. wskazuje, że 
ograniczenia jednostkowego kosztu pracy 
oraz utrzymanie płac na umiarkowanym 
poziomie wpływało na rozwój cen jedynie 
powoli i w ograniczonym stopniu, 
częściowo ze względu na jednoczesne 
podwyżki podatków pośrednich oraz cen 
regulowanych spowodowane konsolidacją 
budżetową;

20. zauważa, że Komisja w swoim 
projekcie wspólnego sprawozdania o 
zatrudnieniu na 2014 r. wskazuje, że 
ograniczenia jednostkowego kosztu pracy 
oraz utrzymanie płac na umiarkowanym 
poziomie wpływało na rozwój cen jedynie 
powoli i w ograniczonym stopniu, 
częściowo ze względu na jednoczesne 
podwyżki podatków pośrednich oraz cen 
regulowanych;

Or. en

Poprawka 120
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zauważa, że Komisja w swoim 
projekcie wspólnego sprawozdania o 
zatrudnieniu na 2014 r. wskazuje, że 
ograniczenia jednostkowego kosztu pracy 
oraz utrzymanie płac na umiarkowanym 
poziomie wpływało na rozwój cen jedynie 
powoli i w ograniczonym stopniu, 
częściowo ze względu na jednoczesne 
podwyżki podatków pośrednich oraz cen 
regulowanych spowodowane konsolidacją 
budżetową;

20. zauważa, że Komisja w swoim 
projekcie wspólnego sprawozdania o 
zatrudnieniu na 2014 r. wskazuje, że 
ograniczenia jednostkowego kosztu pracy 
oraz utrzymanie płac na umiarkowanym 
poziomie wpływało na rozwój cen, 
częściowo ze względu na jednoczesne 
podwyżki podatków pośrednich oraz cen 
regulowanych spowodowane konsolidacją 
budżetową;

Or. en

Poprawka 121
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 21
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Projekt rezolucji Poprawka

21. zauważa, że godziwe płace są ważne 
nie tylko z perspektywy spójności 
społecznej i sprawiedliwości społecznej, 
ale również z perspektywy utrzymania 
silnej gospodarki; apeluje do Komisji o 
przedstawienie wniosku dotyczącego 
środków, które rozwiązywałyby problem 
nierówności i gwarantowałyby godziwe 
płace; wzywa państwa członkowskie do 
zwalczania ubóstwa pracujących poprzez 
realizację polityki rynku pracy mającej na 
celu zapewnienie osobom pracującym 
pensji wystarczającej na utrzymanie;

21. zauważa, że godziwe płace są ważne 
nie tylko z perspektywy spójności 
społecznej i sprawiedliwości społecznej, 
ale również z perspektywy utrzymania 
silnej gospodarki; wzywa państwa 
członkowskie do zwalczania ubóstwa 
pracujących poprzez realizację polityki 
rynku pracy mającej na celu zapewnienie 
osobom pracującym pensji wystarczającej 
na utrzymanie;

Or. en

Poprawka 122
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zauważa, że godziwe płace są ważne 
nie tylko z perspektywy spójności 
społecznej i sprawiedliwości społecznej, 
ale również z perspektywy utrzymania 
silnej gospodarki; apeluje do Komisji o 
przedstawienie wniosku dotyczącego 
środków, które rozwiązywałyby problem 
nierówności i gwarantowałyby godziwe 
płace; wzywa państwa członkowskie do 
zwalczania ubóstwa pracujących poprzez 
realizację polityki rynku pracy mającej na 
celu zapewnienie osobom pracującym 
pensji wystarczającej na utrzymanie;

21. zauważa, że godziwe płace są ważne 
nie tylko z perspektywy spójności
społecznej i sprawiedliwości społecznej, 
ale również z perspektywy utrzymania 
silnej gospodarki; wzywa państwa 
członkowskie do zwalczania ubóstwa 
pracujących poprzez realizację polityki 
rynku pracy mającej na celu zapewnienie 
osobom pracującym pensji wystarczającej 
na utrzymanie;

Or. en
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Poprawka 123
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zauważa, że godziwe płace są ważne 
nie tylko z perspektywy spójności 
społecznej i sprawiedliwości społecznej, 
ale również z perspektywy utrzymania 
silnej gospodarki; apeluje do Komisji o 
przedstawienie wniosku dotyczącego 
środków, które rozwiązywałyby problem 
nierówności i gwarantowałyby godziwe 
płace; wzywa państwa członkowskie do 
zwalczania ubóstwa pracujących poprzez 
realizację polityki rynku pracy mającej na 
celu zapewnienie osobom pracującym 
pensji wystarczającej na utrzymanie;

21. zauważa, że godziwe płace są ważne 
nie tylko z perspektywy spójności 
społecznej i sprawiedliwości społecznej, 
ale również z perspektywy utrzymania 
silnej gospodarki; apeluje do Komisji i 
państw członkowskich o przedstawienie 
wniosku dotyczącego środków, które 
rozwiązywałyby problem nierówności i 
gwarantowałyby godziwe płace; wzywa 
państwa członkowskie do zwalczania 
ubóstwa pracujących poprzez realizację 
polityki rynku pracy mającej na celu 
zapewnienie osobom pracującym pensji 
wystarczającej na utrzymanie;

Or. en

Poprawka 124
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zauważa, że godziwe płace są ważne 
nie tylko z perspektywy spójności 
społecznej i sprawiedliwości społecznej, 
ale również z perspektywy utrzymania 
silnej gospodarki; apeluje do Komisji o 
przedstawienie wniosku dotyczącego 
środków, które rozwiązywałyby problem 
nierówności i gwarantowałyby godziwe 
płace; wzywa państwa członkowskie do 
zwalczania ubóstwa pracujących poprzez 
realizację polityki rynku pracy mającej na 
celu zapewnienie osobom pracującym 
pensji wystarczającej na utrzymanie;

21. zauważa, że godziwe płace oraz 
miejsca pracy powiązane z prawami 
pracowniczymi są ważne nie tylko z 
perspektywy spójności społecznej i 
sprawiedliwości społecznej, ale również z 
perspektywy utrzymania i stymulowania
silnej gospodarki; apeluje do Komisji o 
przedstawienie wniosku dotyczącego 
środków, które rozwiązywałyby problem 
nierówności i gwarantowałyby godziwe 
płace; wzywa państwa członkowskie do 
zwalczania ubóstwa pracujących poprzez 
realizację polityki rynku pracy mającej na 
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celu zapewnienie osobom pracującym 
pensji wystarczającej na utrzymanie oraz 
unikanie ograniczania wynagrodzeń, 
emerytur i świadczeń opieki społecznej;

Or. en

Poprawka 125
Joanna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. zauważa, że kobiety stoją za wzrostem 
ilości miejsc pracy w Europie, dlatego też 
należy podjąć więcej działań mających na 
celu pełne wykorzystanie potencjału 
produkcyjnego kobiet poprzez lepsze 
wdrożenie polityki równości płci oraz 
bardziej efektywne wykorzystanie w tym 
celu funduszy unijnych;

Or. en

Poprawka 126
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję do przeanalizowania 
możliwości zmniejszenia presji na płace 
poprzez wprowadzenie systemów płacy 
minimalnej, która może być różna w 
różnych krajach, tak aby odzwierciedlać 
medianę płac oraz różne poziomy 
produktywności; wskazuje, że taki środek 
może umożliwić zmniejszenie ryzyka 
deflacji i nierówności oraz ograniczyć 
nominalne różnice w konkurencyjności i 

skreślony
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nierównowagę sald na rachunku obrotów 
bieżących;

Or. en

Poprawka 127
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję do przeanalizowania 
możliwości zmniejszenia presji na płace 
poprzez wprowadzenie systemów płacy 
minimalnej, która może być różna w 
różnych krajach, tak aby odzwierciedlać 
medianę płac oraz różne poziomy 
produktywności; wskazuje, że taki środek 
może umożliwić zmniejszenie ryzyka 
deflacji i nierówności oraz ograniczyć 
nominalne różnice w konkurencyjności i 
nierównowagę sald na rachunku obrotów 
bieżących;

22. wzywa państwa członkowskie do 
przeanalizowania możliwości zmniejszenia 
presji na płace poprzez wprowadzenie 
systemów płacy minimalnej i wskazuje, że 
taki środek może umożliwić zmniejszenie 
ryzyka deflacji i nierówności oraz 
ograniczyć nominalne różnice w 
konkurencyjności i nierównowagę sald na 
rachunku obrotów bieżących;

Or. en

Poprawka 128
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję do przeanalizowania 
możliwości zmniejszenia presji na płace 
poprzez wprowadzenie systemów płacy 
minimalnej, która może być różna w 
różnych krajach, tak aby odzwierciedlać 
medianę płac oraz różne poziomy 
produktywności; wskazuje, że taki środek 
może umożliwić zmniejszenie ryzyka 

22. wzywa Komisję do przeanalizowania 
możliwości zmniejszenia presji na płace 
poprzez systemy płacy minimalnej, w tych 
państwach, w których istnieją, która to 
płaca minimalna może być różna w 
różnych krajach, tak aby odzwierciedlać 
medianę płac oraz różne poziomy 
produktywności; wskazuje, że taki środek 
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deflacji i nierówności oraz ograniczyć 
nominalne różnice w konkurencyjności i 
nierównowagę sald na rachunku obrotów 
bieżących;

może umożliwić zmniejszenie ryzyka 
deflacji i nierówności oraz ograniczyć 
nominalne różnice w konkurencyjności i 
nierównowagę sald na rachunku obrotów 
bieżących;

Or. en

Poprawka 129
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję do przeanalizowania 
możliwości zmniejszenia presji na płace 
poprzez wprowadzenie systemów płacy 
minimalnej, która może być różna w 
różnych krajach, tak aby odzwierciedlać 
medianę płac oraz różne poziomy 
produktywności; wskazuje, że taki środek 
może umożliwić zmniejszenie ryzyka 
deflacji i nierówności oraz ograniczyć 
nominalne różnice w konkurencyjności i 
nierównowagę sald na rachunku obrotów 
bieżących;

22. wzywa Komisję do przeanalizowania 
możliwości zmniejszenia presji na płace 
poprzez wprowadzenie systemów płacy 
minimalnej, która może być różna w 
różnych krajach, tak aby odzwierciedlać 
medianę płac oraz różne poziomy 
produktywności lub poprzez wzmocnienie 
układów zbiorowych oraz wzmocnienie w 
tym zakresie roli partnerów społecznych 
na wszystkich odpowiednich szczeblach; 
wskazuje, że takie środki mogą umożliwić 
zmniejszenie ryzyka deflacji i nierówności 
oraz ograniczyć nominalne różnice w 
konkurencyjności i nierównowagę sald na 
rachunku obrotów bieżących;

Or. en

Poprawka 130
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że jakość miejsc pracy jest 
kluczowa w gospodarce wymagającej 

23. podkreśla, że jakość miejsc pracy jest 
kluczowa w gospodarce wymagającej 
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specjalistycznej wiedzy, aby promować 
wysoką produktywność pracy oraz szybkie 
innowacje poprzez wykwalifikowaną, 
łatwo dostosowującą się do warunków i 
zaangażowaną siłę roboczą, która ma 
zapewnione normy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, poczucie 
bezpieczeństwa oraz rozsądne godziny 
pracy; uważa, że nie podkreślono tego 
należycie w rocznej analizie wzrostu 
gospodarczego na 2014 r. i wzywa 
Komisję do naprawienie tej sytuacji w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów na 
2014 r.; uważa, że – bez uszczerbku dla 
ustawodawstwa państw członkowskich –
wytyczne polityczne powinny 
koncentrować się w szczególności na 
dostępie pracowników do podstawowych 
praw pracownika określonych w 
traktatach;

specjalistycznej wiedzy, aby promować 
wysoką produktywność pracy oraz szybkie 
innowacje poprzez wykwalifikowaną, 
łatwo dostosowującą się do warunków i 
zaangażowaną siłę roboczą, która ma 
zapewnione normy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, poczucie 
bezpieczeństwa oraz rozsądne godziny 
pracy;

Or. en

Poprawka 131
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla, że zbyt duża konsolidacja 
budżetowa doprowadziła do nadmiernej 
koncentracji na zmniejszaniu dźwigni 
finansowej w sektorze publicznym, co 
zahamowało zmniejszanie zadłużenia 
sektora prywatnego; zauważa, że choć w 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego 
podkreślono ryzyko wysokiego poziomu 
długu publicznego, MFW ostrzegł już, że 
czynnikiem najbardziej spowalniającym 
wzrost gospodarczy i tworzenie nowych 
miejsc pracy w Europie jest tak naprawdę 
zadłużenie prywatne (gospodarstw 
domowych i przedsiębiorstw);

skreślony
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Or. en

Poprawka 132
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podkreśla, że zbyt duża konsolidacja 
budżetowa doprowadziła do nadmiernej 
koncentracji na zmniejszaniu dźwigni 
finansowej w sektorze publicznym, co 
zahamowało zmniejszanie zadłużenia 
sektora prywatnego; zauważa, że choć w 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego 
podkreślono ryzyko wysokiego poziomu
długu publicznego, MFW ostrzegł już, że 
czynnikiem najbardziej spowalniającym 
wzrost gospodarczy i tworzenie nowych 
miejsc pracy w Europie jest tak naprawdę 
zadłużenie prywatne (gospodarstw 
domowych i przedsiębiorstw);

24. zauważa, że choć w rocznej analizie 
wzrostu gospodarczego podkreślono 
ryzyko wysokiego poziomu długu 
publicznego, MFW ostrzegł już, że 
czynnikiem najbardziej spowalniającym 
wzrost gospodarczy i tworzenie nowych 
miejsc pracy w Europie jest tak naprawdę 
zadłużenie prywatne (gospodarstw 
domowych i przedsiębiorstw);

Or. en

Poprawka 133
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że zrównoważone wyjście z 
kryzysu wymaga skutecznych środków 
służących rozwiązaniu problemów 
nadmiernego poziomu zadłużenia, 
niedostatecznej wewnętrznej płynności 
finansowej oraz bessy inwestycyjnej; 
przypomina, że zrównoważoność 
zadłużenia prywatnego to warunek 
wstępny inwestycji, wzrostu 

25. przypomina, że zrównoważoność 
zadłużenia prywatnego to warunek 
wstępny inwestycji, wzrostu 
gospodarczego i tworzenia nowych miejsc 
pracy; apeluje do Komisji o wprowadzenie 
środków umożliwiających uporządkowaną 
restrukturyzację zadłużenia, szczególnie 
gospodarstwom domowym oraz MŚP;
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gospodarczego i tworzenia nowych miejsc 
pracy; apeluje do Komisji o wprowadzenie 
środków umożliwiających uporządkowaną 
restrukturyzację zadłużenia, szczególnie 
gospodarstwom domowym oraz MŚP;

Or. en

Poprawka 134
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że zrównoważone wyjście z 
kryzysu wymaga skutecznych środków 
służących rozwiązaniu problemów 
nadmiernego poziomu zadłużenia, 
niedostatecznej wewnętrznej płynności 
finansowej oraz bessy inwestycyjnej; 
przypomina, że zrównoważoność 
zadłużenia prywatnego to warunek 
wstępny inwestycji, wzrostu 
gospodarczego i tworzenia nowych miejsc 
pracy; apeluje do Komisji o wprowadzenie 
środków umożliwiających uporządkowaną 
restrukturyzację zadłużenia, szczególnie 
gospodarstwom domowym oraz MŚP; 

25. podkreśla, że zrównoważone wyjście z 
kryzysu wymaga skutecznych środków 
służących rozwiązaniu problemów 
nadmiernego poziomu zadłużenia, 
niedostatecznej wewnętrznej płynności 
finansowej oraz bessy inwestycyjnej; 
przypomina, że zrównoważoność 
zadłużenia prywatnego to warunek 
wstępny inwestycji, wzrostu 
gospodarczego i tworzenia nowych miejsc 
pracy; 

Or. en

Poprawka 135
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. biorąc pod uwagę, że nadmierne 
zadłużenie prywatne w przypadku 
gospodarstw domowych stanowi poważny 
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problem w państwach poważnie 
dotkniętych kryzysem, który zagraża 
podstawowym wartościom społecznym, 
naraża olbrzymią liczbę osób na ubóstwo, 
bezdomność i wykluczenie społeczne, a 
jednocześnie negatywnie wpływa na 
funkcjonowanie sektora bankowego, 
apeluje do państw członkowskich o 
stworzenie wydajnych finansowo i 
społecznie ram prawnych regulujących 
przypadki nadmiernego zadłużenia 
gospodarstw domowych w celu 
zagwarantowania zrównoważonego 
funkcjonowania sektora bankowego przy 
jednoczesnym zachowaniu spójności 
społecznej;

Or. en

Poprawka 136
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26 

Projekt rezolucji Poprawka

26. ostrzega, że MŚP mają do czynienia z 
najwyższymi kosztami kredytu oraz coraz 
bardziej ograniczoną dostępnością 
instrumentów kredytowych; podkreśla, że 
w świetle znaczącego potencjału MŚP w 
zakresie tworzenia nowych miejsc pracy 
oznacza to nie tylko zahamowanie wzrostu 
gospodarczego i tworzenia nowych miejsc 
pracy w UE, ale również pogłębia 
rozbieżności w obrębie strefy euro, 
ponieważ wyraźnie widoczne są 
niepokojące różnice kosztów pożyczek i 
kredytów bankowych w krajach 
centralnych i peryferyjnych; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że uznano 
istotność dostępu MŚP do finansowania, i 
nawołuje państwa członkowskie do 
uczynienia dostępu MŚP do finansowania 

26. ostrzega, że MŚP mają do czynienia z 
najwyższymi kosztami kredytu oraz coraz 
bardziej ograniczoną dostępnością 
instrumentów kredytowych; podkreśla, że 
w świetle znaczącego potencjału MŚP w 
zakresie tworzenia nowych miejsc pracy 
oznacza to nie tylko zahamowanie wzrostu 
gospodarczego i tworzenia nowych miejsc 
pracy w UE, ale również pogłębia 
rozbieżności w obrębie strefy euro, 
ponieważ wyraźnie widoczne są 
niepokojące różnice kosztów pożyczek i 
kredytów bankowych w krajach 
centralnych i peryferyjnych; podkreśla, że 
warunkiem naprawienia tej sytuacji jest 
szybkie utworzenie pełnoprawnej 
europejskiej unii bankowej; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że uznano 
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absolutnym priorytetem krajowych planów 
wzrostu; apeluje do państw członkowskich 
o zapewnianie łatwego dostępu do 
unijnych funduszy przeznaczonych na ten 
cel;

istotność dostępu MŚP do finansowania, i 
nawołuje państwa członkowskie do 
uczynienia dostępu MŚP do finansowania 
absolutnym priorytetem krajowych planów 
wzrostu; apeluje do państw członkowskich 
o zapewnianie łatwego dostępu do 
unijnych funduszy przeznaczonych na ten 
cel;

Or. en

Poprawka 137
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. ostrzega, że MŚP mają do czynienia z 
najwyższymi kosztami kredytu oraz coraz 
bardziej ograniczoną dostępnością 
instrumentów kredytowych; podkreśla, że 
w świetle znaczącego potencjału MŚP w 
zakresie tworzenia nowych miejsc pracy 
oznacza to nie tylko zahamowanie wzrostu 
gospodarczego i tworzenia nowych miejsc 
pracy w UE, ale również pogłębia 
rozbieżności w obrębie strefy euro, 
ponieważ wyraźnie widoczne są 
niepokojące różnice kosztów pożyczek i 
kredytów bankowych w krajach 
centralnych i peryferyjnych; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że uznano 
istotność dostępu MŚP do finansowania, i 
nawołuje państwa członkowskie do 
uczynienia dostępu MŚP do finansowania 
absolutnym priorytetem krajowych planów 
wzrostu; apeluje do państw członkowskich 
o zapewnianie łatwego dostępu do 
unijnych funduszy przeznaczonych na ten 
cel;

26. ostrzega, że MŚP mają do czynienia z 
najwyższymi kosztami kredytu oraz 
ograniczoną dostępnością instrumentów 
kredytowych; podkreśla, że w świetle 
znaczącego potencjału MŚP w zakresie 
tworzenia nowych miejsc pracy oznacza to 
nie tylko zahamowanie wzrostu 
gospodarczego i tworzenia nowych miejsc 
pracy w UE, ale również pogłębia 
rozbieżności w obrębie strefy euro, 
ponieważ wyraźnie widoczne są 
niepokojące różnice kosztów pożyczek i 
kredytów bankowych w poszczególnych 
państwach członkowskich; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że uznano 
istotność dostępu MŚP do finansowania, i 
nawołuje państwa członkowskie do 
uczynienia dostępu MŚP do finansowania 
absolutnym priorytetem krajowych planów 
wzrostu; apeluje do państw członkowskich 
o zapewnianie łatwego dostępu do 
unijnych funduszy przeznaczonych na ten 
cel;

Or. en
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Poprawka 138
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 27 

Projekt rezolucji Poprawka

27. apeluje do Komisji o zaangażowanie 
się wraz z państwami członkowskimi w 
tworzenie rozwiązań obejmujących 
kredyty odnawialne finansowanych z 
połączenia oficjalnych i prywatnych 
środków lub finansowanych poprzez 
gwarancje wystawiane przez instytucje 
europejskie, takie jak Europejski Bank 
Inwestycyjny w celu pilnego wsparcia 
przywrócenia płynności gospodarstwom 
domowym i MŚP;

27. z zadowoleniem przyjmuje różne 
instrumenty kredytowe finansowane z 
połączenia oficjalnych i prywatnych 
środków lub finansowane poprzez 
gwarancje wystawiane przez instytucje 
europejskie, takie jak Europejski Bank 
Inwestycyjny, które pomagają w 
przywróceniu płynności gospodarstwom 
domowym i MŚP;

Or. en

Poprawka 139
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 27 

Projekt rezolucji Poprawka

27. apeluje do Komisji o 
zaangażowanie się wraz z państwami 
członkowskimi w tworzenie rozwiązań 
obejmujących kredyty odnawialne 
finansowanych z połączenia oficjalnych i 
prywatnych środków lub finansowanych 
poprzez gwarancje wystawiane przez 
instytucje europejskie, takie jak Europejski 
Bank Inwestycyjny w celu pilnego 
wsparcia przywrócenia płynności 
gospodarstwom domowym i MŚP;

27. apeluje do Komisji o zaangażowanie 
się wraz z państwami członkowskimi w 
promowanie finansowania 
społecznościowego i pożyczek 
społecznościowych oraz tworzenie 
rozwiązań obejmujących kredyty 
odnawialne finansowanych z połączenia 
oficjalnych i prywatnych środków lub 
finansowanych poprzez gwarancje 
wystawiane przez instytucje europejskie, 
takie jak Europejski Bank Inwestycyjny w 
celu pilnego wsparcia przywrócenia 
płynności gospodarstwom domowym i 
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MŚP;

Or. en

Poprawka 140
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 28 

Projekt rezolucji Poprawka

28. wzywa do wzmocnienia 
alternatywnych źródeł finansowania 
sektora prywatnego, takich jak silne banki 
spółdzielcze i publiczne banki rozwoju, 
które mogą promować kierowanie 
płynności do gospodarki realnej oraz 
odpowiednie finansowanie projektów i 
rozwoju;

skreślony

Or. en

Poprawka 141
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. apeluje do Komisji, aby w zaleceniach 
dla poszczególnych krajów na 2014 r.
uczyniła obowiązkowymi prezentacje
krajowych planów zatrudnienia
odnoszących się do ogółu społeczeństwa i 
młodzieży; ubolewa, że pomimo 
powtarzających się wezwań Parlamentu 
znaczna liczba państw członkowskich nie 
przedstawiła takich planów w 2013 r.;

29. apeluje do państw członkowskich, aby 
prezentowały krajowe plany zatrudnienia
odnoszące się do ogółu społeczeństwa i 
młodzieży w krajowych programach 
reform na 2014 r.; ubolewa, że pomimo 
powtarzających się wezwań Parlamentu 
znaczna liczba państw członkowskich nie 
przedstawiła takich planów w 2013 r.;

Or. en
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Poprawka 142
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 30 

Projekt rezolucji Poprawka

30. uważa za godne ubolewania, że 
w swoich wytycznych na 2013 r. Rada nie 
uwzględniła wezwania Parlamentu do 
skupienia się na jakości pracy; wzywa 
Komisję do uwzględnienia w zaleceniach 
dla poszczególnych krajów opartych na 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 
2014 r. jakości pracy, szkoleń, dostępu do 
uczenia się przez całe życie, 
podstawowych praw pracowników, 
wsparcia mobilności na rynku pracy oraz 
samozatrudnienia poprzez zwiększenie 
bezpieczeństwa pracowników;

30. ubolewa, że w swoich wytycznych na 
2013 r. Rada nie uwzględniła wezwania 
Parlamentu do skupienia się na jakości 
pracy; wzywa Komisję do uwzględnienia 
w zaleceniach dla poszczególnych krajów 
opartych na rocznej analizie wzrostu 
gospodarczego na 2014 r. jakości pracy, 
szkoleń, dwutorowego systemu nauczania, 
dostępu do uczenia się przez całe życie, 
podstawowych praw pracowników, 
wsparcia mobilności na rynku pracy oraz 
samozatrudnienia poprzez zwiększenie 
bezpieczeństwa pracowników;

Or. en

Poprawka 143
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 30 

Projekt rezolucji Poprawka

30. uważa za godne ubolewania, że 
w swoich wytycznych na 2013 r. Rada nie 
uwzględniła wezwania Parlamentu do 
skupienia się na jakości pracy; wzywa 
Komisję do uwzględnienia w zaleceniach 
dla poszczególnych krajów opartych na 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego 
na 2014 r. jakości pracy, szkoleń, dostępu 
do uczenia się przez całe życie, 
podstawowych praw pracowników, 
wsparcia mobilności na rynku pracy oraz 
samozatrudnienia poprzez zwiększenie 

30. uważa za godne ubolewania, że 
w swoich wytycznych na 2013 r. Rada nie 
uwzględniła wezwania Parlamentu do 
skupienia się na jakości pracy;
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bezpieczeństwa pracowników;

Or. en

Poprawka 144
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 31 

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla, że reformy na rynku pracy 
powinny być skoncentrowane na 
zwiększeniu wydajności i efektywności 
pracy, co z kolei powinno przyczynić się 
do poprawy konkurencyjności gospodarki 
UE oraz do umożliwienia 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy, przy jednoczesnym 
rygorystycznym poszanowaniu litery i 
ducha europejskiego społecznego dorobku 
prawnego i określonych w nim zasad; 
uważa, że reformy rynku pracy powinny 
być wdrażane w sposób propagujący 
jakość pracy;

31. podkreśla, że reformy na rynku pracy 
powinny być skoncentrowane na 
zwiększeniu wydajności i efektywności 
pracy, co z kolei powinno przyczynić się 
do poprawy konkurencyjności gospodarki 
UE oraz do umożliwienia 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy; uważa, że reformy 
rynku pracy powinny być wdrażane w 
sposób propagujący jakość pracy;

Or. en

Poprawka 145
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 31 

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla, że reformy na rynku pracy 
powinny być skoncentrowane na 
zwiększeniu wydajności i efektywności 
pracy, co z kolei powinno przyczynić się 
do poprawy konkurencyjności gospodarki 
UE oraz do umożliwienia 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i 

31. podkreśla, że reformy na rynku pracy 
powinny być skoncentrowane na 
zwiększeniu wydajności i efektywności 
pracy, co z kolei powinno przyczynić się 
do poprawy konkurencyjności gospodarki 
UE oraz do umożliwienia 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i 
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tworzenia miejsc pracy, przy 
jednoczesnym rygorystycznym 
poszanowaniu litery i ducha europejskiego 
społecznego dorobku prawnego i 
określonych w nim zasad; uważa, że 
reformy rynku pracy powinny być 
wdrażane w sposób propagujący jakość 
pracy;

tworzenia miejsc pracy, przy 
jednoczesnym rygorystycznym 
poszanowaniu litery i ducha europejskiego 
społecznego dorobku prawnego i 
określonych w nim zasad; uważa, że 
reformy rynku pracy powinny być 
wdrażane w sposób propagujący 
wewnętrzną elastyczność i jakość pracy;

Or. en

Poprawka 146
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 32 

Projekt rezolucji Poprawka

32. uważa, że w ramach strukturalnych 
reform rynku pracy należy wprowadzić 
wewnętrzną elastyczność w celu 
utrzymania zatrudnienia w czasach 
kryzysu gospodarczego oraz zapewnić 
wysoką jakość pracy i bezpieczeństwo przy 
zmianie miejsca zatrudnienia, systemy 
świadczeń dla bezrobotnych oparte na 
wymogach aktywizacji i powiązane ze 
strategiami reintegracji, których celem 
jest zachęcanie do podejmowania pracy 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
wystarczających dochodów, 
postanowienia umowne zwalczające 
segmentację rynku pracy, przewidywanie 
restrukturyzacji gospodarczej, a także 
zapewnić dostęp do uczenia się przez całe 
życie;

32. uważa, że w ramach strukturalnych 
reform rynku pracy należy zwalczać 
segmentację rynku pracy, przewidywać 
restrukturyzację gospodarczą, a także 
zapewnić dostęp do uczenia się przez całe 
życie;

Or. en

Poprawka 147
Heinz K. Becker
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Projekt rezolucji
Ustęp 32 

Projekt rezolucji Poprawka

32. uważa, że w ramach strukturalnych 
reform rynku pracy należy wprowadzić 
wewnętrzną elastyczność w celu 
utrzymania zatrudnienia w czasach kryzysu 
gospodarczego oraz zapewnić wysoką 
jakość pracy i bezpieczeństwo przy 
zmianie miejsca zatrudnienia, systemy 
świadczeń dla bezrobotnych oparte na 
wymogach aktywizacji i powiązane ze 
strategiami reintegracji, których celem jest 
zachęcanie do podejmowania pracy przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
wystarczających dochodów, postanowienia 
umowne zwalczające segmentację rynku 
pracy, przewidywanie restrukturyzacji 
gospodarczej, a także zapewnić dostęp do 
uczenia się przez całe życie;

32. uważa, że w ramach strukturalnych 
reform rynku pracy należy wprowadzić 
wewnętrzną elastyczność w celu 
utrzymania zatrudnienia w czasach kryzysu 
gospodarczego oraz zapewnić wysoką 
jakość pracy i bezpieczeństwo przy 
zmianie miejsca zatrudnienia, systemy 
świadczeń dla bezrobotnych oparte na 
wymogach aktywizacji i powiązane ze 
strategiami reintegracji, których celem jest 
zachęcanie do podejmowania pracy przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
wystarczających dochodów, postanowienia 
umowne zwalczające segmentację rynku 
pracy, przewidywanie restrukturyzacji 
gospodarczej, a także zapewnić dostęp do 
uczenia się przez całe życie; uważa, że 
tylko równowaga w postaci modelu 
flexicurity może zagwarantować 
konkurencyjny rynek pracy;

Or. en

Poprawka 148
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 32 

Projekt rezolucji Poprawka

32. uważa, że w ramach strukturalnych 
reform rynku pracy należy wprowadzić 
wewnętrzną elastyczność w celu 
utrzymania zatrudnienia w czasach 
kryzysu gospodarczego oraz zapewnić 
wysoką jakość pracy i bezpieczeństwo przy 
zmianie miejsca zatrudnienia, systemy 
świadczeń dla bezrobotnych oparte na 
wymogach aktywizacji i powiązane ze 
strategiami reintegracji, których celem jest 

32. uważa, że w ramach strukturalnych 
reform rynku pracy należy tworzyć miejsca 
pracy związane z prawami społecznymi i 
jakością oraz zapewnić wysoką jakość 
pracy i bezpieczeństwo przy zmianie 
miejsca zatrudnienia, systemy świadczeń 
dla bezrobotnych oparte na wymogach 
aktywizacji i powiązane ze strategiami 
reintegracji, których celem jest zachęcanie 
do podejmowania pracy przy 
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zachęcanie do podejmowania pracy przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
wystarczających dochodów, postanowienia 
umowne zwalczające segmentację rynku 
pracy, przewidywanie restrukturyzacji 
gospodarczej, a także zapewnić dostęp do 
uczenia się przez całe życie;

jednoczesnym zapewnieniu 
wystarczających dochodów, jak również 
postanowienia umowne zwalczające 
segmentację rynku pracy, przewidujące 
restrukturyzację gospodarczą, a także 
zapewniające dostęp do uczenia się przez 
całe życie i opieki społecznej (opieki 
zdrowotnej, świadczeń macierzyńskich 
itp.);

Or. en

Poprawka 149
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 33 

Projekt rezolucji Poprawka

33. jest zaniepokojony faktem, że 
złagodzenie warunków umożliwiających 
przedsiębiorstwom wycofanie się z 
układów zbiorowych pracy wyższego 
szczebla i zmianę sektorowych układów 
płac skutkuje pozbawianiem wielu 
pracowników przysługującego im prawa 
do rokowań zbiorowych;

skreślony

Or. en

Poprawka 150
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 33 

Projekt rezolucji Poprawka

33. jest zaniepokojony faktem, że 
złagodzenie warunków umożliwiających 
przedsiębiorstwom wycofanie się z 
układów zbiorowych pracy wyższego 

skreślony
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szczebla i zmianę sektorowych układów 
płac skutkuje pozbawianiem wielu 
pracowników przysługującego im prawa 
do rokowań zbiorowych;

Or. en

Poprawka 151
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 34 

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla znaczenie aktywnej polityki 
rynku pracy w bieżącym kontekście; jest 
zaniepokojony tym, że kilka państw 
członkowskich – mimo wzrostu stóp 
bezrobocia – ograniczyło środki budżetowe 
przeznaczone na finansowanie aktywnej 
polityki rynku pracy; apeluje do państw 
członkowskich o zwiększenie zakresu i 
skuteczności aktywnej polityki rynku pracy 
w ścisłej współpracy z partnerami 
społecznymi;

34. podkreśla znaczenie aktywnej¸ 
kompleksowej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu polityki rynku pracy w 
bieżącym kontekście; jest zaniepokojony 
tym, że kilka państw członkowskich –
mimo wzrostu stóp bezrobocia –
ograniczyło środki budżetowe 
przeznaczone na finansowanie aktywnej, 
kompleksowej i sprzyjającej włączeniu 
społecznemu polityki rynku pracy; apeluje 
do państw członkowskich o zwiększenie 
zakresu i skuteczności aktywnej polityki 
rynku pracy w ścisłej współpracy z 
partnerami społecznymi;

Or. en

Poprawka 152
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 35 

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do opracowania 
dostosowanej do indywidualnych potrzeb 
polityki służącej wspieraniu tworzenia 

35. wzywa Komisję do opracowania 
dostosowanej do indywidualnych potrzeb 
polityki służącej wspieraniu tworzenia 
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nowych miejsc pracy dla osób długotrwale 
bezrobotnych, bezrobotnych osób 
starszych, kobiet oraz innych grup 
priorytetowych szczególnie dotkniętych 
kryzysem, takich jak imigranci oraz osoby 
niepełnosprawne;

nowych miejsc pracy dla osób długotrwale 
bezrobotnych, bezrobotnych osób 
starszych, kobiet oraz innych grup 
priorytetowych szczególnie dotkniętych 
kryzysem, realizowanej w ścisłej 
współpracy z sektorem prywatnym;

Or. en

Poprawka 153
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 35 

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do opracowania 
dostosowanej do indywidualnych potrzeb 
polityki służącej wspieraniu tworzenia 
nowych miejsc pracy dla osób długotrwale 
bezrobotnych, bezrobotnych osób 
starszych, kobiet oraz innych grup 
priorytetowych szczególnie dotkniętych 
kryzysem, takich jak imigranci oraz osoby 
niepełnosprawne;

wzywa państwa członkowskie do 
opracowania dostosowanej do 
indywidualnych potrzeb polityki służącej 
wspieraniu tworzenia nowych miejsc pracy 
dla osób długotrwale bezrobotnych, 
bezrobotnych osób starszych, kobiet oraz 
innych grup priorytetowych szczególnie 
dotkniętych kryzysem, takich jak imigranci 
oraz osoby niepełnosprawne;

Or. en

Poprawka 154
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

35a. wzywa państwa członkowskie do 
przedstawiania planów zatrudnienia 
uwzględniających konkretne środki 
mające na celu tworzenie nowych miejsc 
pracy, w tym w szczególności odnośnie do 
sektorów uznanych przez Komisję za 
mające duży potencjał, a więc sektorów 
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opieki zdrowotnej i społecznej (tzw. białe 
miejsca pracy), sektorów związanych z 
niską emisją dwutlenku węgla i 
gospodarką zasobooszczędną (tzw. zielone 
miejsca pracy) oraz sektora ICT;

Or. en

Poprawka 155
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 35 a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

35a. podkreśla znaczenie programu 
Erasmus+ oraz istotny wkład, jaki 
europejski program w zakresie edukacji, 
kształcenia, młodzieży, sportu i języków 
może mieć w poprawę sytuacji na rynku 
pracy, szczególnie dla osób młodych;

Or. en

Poprawka 156
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 35 b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

35b. podkreśla znaczenie zwiększonej 
współpracy między publicznymi służbami 
zatrudnienia dla opracowania i 
realizowania obejmujących całą Europę i 
opartych na dowodach systemów 
wzajemnego uczenia się oraz realizowania 
inicjatyw europejskiego rynku pracy;

Or. en
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Poprawka 157
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 36 

Projekt rezolucji Poprawka

36. jest wysoce zaniepokojony, że po raz 
kolejny odnotowano wzrost stopy 
bezrobocia młodzieży; zauważa, że 
sytuacja bezrobotnych osób młodych jest 
szczególnie niepokojąca; z tego względu 
wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do podjęcia 
natychmiastowych działań; domaga się 
przyjęcia europejskiego paktu na rzecz 
zatrudnienia młodych, który wprowadziłby
w życie od dawna zatwierdzone środki, 
przeznaczenia nowych zasobów i środków 
na zwalczanie bezrobocia młodzieży oraz 
zmniejszanie liczby młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się (NEET), z 
uwzględnieniem jakościowego aspektu 
godnej pracy z pełnym poszanowaniem 
podstawowych norm pracy;

36. jest wysoce zaniepokojony, że po raz 
kolejny odnotowano wzrost stopy 
bezrobocia młodzieży; zauważa, że 
sytuacja bezrobotnych osób młodych jest 
szczególnie niepokojąca; z tego względu 
wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do podjęcia 
natychmiastowych działań; wzywa państwa 
członkowskie do wprowadzenia w życie od 
dawna zatwierdzonych środków, 
przeznaczenia nowych zasobów i środków 
na zwalczanie bezrobocia młodzieży oraz 
zmniejszanie liczby młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się (NEET), z 
uwzględnieniem jakościowego aspektu 
godnej pracy z pełnym poszanowaniem 
podstawowych norm pracy;

Or. en

Poprawka 158
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 36 

Projekt rezolucji Poprawka

36. jest wysoce zaniepokojony, że po raz 
kolejny odnotowano wzrost stopy 
bezrobocia młodzieży; zauważa, że 
sytuacja bezrobotnych osób młodych jest 
szczególnie niepokojąca; z tego względu 
wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do podjęcia 
natychmiastowych działań; domaga się 

36. jest wysoce zaniepokojony, że po raz 
kolejny odnotowano wzrost stopy 
bezrobocia młodzieży; zauważa, że 
sytuacja bezrobotnych osób młodych jest 
szczególnie niepokojąca; z tego względu 
wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do podjęcia 
natychmiastowych działań; domaga się 
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przyjęcia europejskiego paktu na rzecz 
zatrudnienia młodych, który wprowadziłby 
w życie od dawna zatwierdzone środki,
przeznaczenia nowych zasobów i środków
na zwalczanie bezrobocia młodzieży oraz 
zmniejszanie liczby młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się (NEET), z 
uwzględnieniem jakościowego aspektu 
godnej pracy z pełnym poszanowaniem 
podstawowych norm pracy;

przyjęcia europejskiego paktu na rzecz 
zatrudnienia młodych, który wprowadziłby 
w życie od dawna zatwierdzone lub nowe 
środki służące zwalczaniu bezrobocia 
młodzieży oraz zmniejszaniu liczby 
młodzieży niekształcącej się, niepracującej 
ani nieszkolącej się (NEET), z 
uwzględnieniem jakościowego aspektu 
godnej pracy z pełnym poszanowaniem 
podstawowych norm pracy;

Or. en

Poprawka 159
Joanna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Ustęp 36 

Projekt rezolucji Poprawka

36. jest wysoce zaniepokojony, że po raz 
kolejny odnotowano wzrost stopy
bezrobocia młodzieży; zauważa, że 
sytuacja bezrobotnych osób młodych jest 
szczególnie niepokojąca; z tego względu 
wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do podjęcia 
natychmiastowych działań; domaga się 
przyjęcia europejskiego paktu na rzecz 
zatrudnienia młodych, który wprowadziłby 
w życie od dawna zatwierdzone środki, 
przeznaczenia nowych zasobów i środków 
na zwalczanie bezrobocia młodzieży oraz 
zmniejszanie liczby młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się (NEET), z 
uwzględnieniem jakościowego aspektu 
godnej pracy z pełnym poszanowaniem 
podstawowych norm pracy;

36. jest wysoce zaniepokojony, że stopa
bezrobocia młodzieży jest nadal bardzo 
wysoka; zauważa, że sytuacja 
bezrobotnych osób młodych jest 
szczególnie niepokojąca; z tego względu 
wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do podjęcia 
natychmiastowych działań mających na 
celu zaangażowanie młodzieży w rynek 
pracy; domaga się przyjęcia europejskiego 
paktu na rzecz zatrudnienia młodych, który 
wprowadziłby w życie od dawna 
zatwierdzone środki, przeznaczenia 
nowych zasobów i środków na zwalczanie 
bezrobocia młodzieży oraz zmniejszanie 
liczby młodzieży niekształcącej się, 
niepracującej ani nieszkolącej się (NEET), 
z uwzględnieniem jakościowego aspektu 
godnej pracy z pełnym poszanowaniem 
podstawowych norm pracy;

Or. en
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Poprawka 160
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 37 

Projekt rezolucji Poprawka

37. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
przez Radę gwarancji dla młodzieży oraz 
przeznaczenie 6 mld EUR na Inicjatywę na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych w 
kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych; wzywa państwa 
członkowskie do pilnego wdrożenia 
programów gwarancji dla młodzieży i 
efektywnego wykorzystywania dostępnych 
zasobów przy jednoczesnym 
koncentrowaniu działań na osobach w 
najtrudniejszej sytuacji;

37. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
przez Radę gwarancji dla młodzieży oraz 
przeznaczenie 6 mld EUR na Inicjatywę na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych w 
kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych; wzywa państwa 
członkowskie do pilnego wdrożenia 
programów gwarancji dla młodzieży i 
efektywnego wykorzystywania dostępnych 
zasobów przy jednoczesnym 
koncentrowaniu działań na osobach w 
najtrudniejszej sytuacji; niemniej jednak 
jest zaniepokojony tym, że rządy nie 
udostępniły funduszy niezbędnych do 
tego, aby tak się stało;

Or. en

Poprawka 161
Joanna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Ustęp 37 

Projekt rezolucji Poprawka

37. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
przez Radę gwarancji dla młodzieży oraz 
przeznaczenie 6 mld EUR na Inicjatywę na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych w 
kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych; wzywa państwa 
członkowskie do pilnego wdrożenia 
programów gwarancji dla młodzieży i 
efektywnego wykorzystywania dostępnych 
zasobów przy jednoczesnym 
koncentrowaniu działań na osobach w 
najtrudniejszej sytuacji;

37. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
przez Radę gwarancji dla młodzieży oraz 
przeznaczenie 6 mld EUR na Inicjatywę na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych w 
kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych; wzywa państwa 
członkowskie do pilnego wdrożenia 
programów gwarancji dla młodzieży i 
efektywnego wykorzystywania dostępnych 
zasobów przy jednoczesnym 
koncentrowaniu działań na osobach w 
najtrudniejszej sytuacji; wzywa państwa 
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członkowskie do wprowadzenia 
odpowiedniego systemu monitorowania 
skuteczności wdrożonych środków i 
zaangażowanych zasobów finansowych;

Or. en

Poprawka 162
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 37 

Projekt rezolucji Poprawka

37. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
przez Radę gwarancji dla młodzieży oraz 
przeznaczenie 6 mld EUR na Inicjatywę na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych w 
kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych; wzywa państwa 
członkowskie do pilnego wdrożenia 
programów gwarancji dla młodzieży i 
efektywnego wykorzystywania dostępnych 
zasobów przy jednoczesnym 
koncentrowaniu działań na osobach w 
najtrudniejszej sytuacji;

37. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
przez Radę gwarancji dla młodzieży oraz 
przeznaczenie 6 mld EUR na Inicjatywę na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych w 
kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych; wzywa państwa 
członkowskie do pilnego wdrożenia 
programów gwarancji dla młodzieży i 
efektywnego wykorzystywania dostępnych 
zasobów przy jednoczesnym 
koncentrowaniu działań na osobach w 
najtrudniejszej sytuacji; podtrzymuje 
zdanie, że unijna inicjatywa na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych musi 
przyczynić się do zagwarantowania, że 
utrzymane zostaną miejsca pracy w 
przedsiębiorstwach otrzymujących pomoc, 
że inicjatywa nie zostanie przekształcona 
w nową formę braku stabilności 
zawodowej oraz że staże zawodowe będą 
przekształcane w umowy na czas 
nieokreślony po zakończeniu stażu;

Or. en

Poprawka 163
Marian Harkin

Projekt rezolucji
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Ustęp 38 

Projekt rezolucji Poprawka

38. wyraża zadowolenie, że fundusze te 
można wykorzystać w pierwszych dwóch 
latach kolejnych wieloletnich ram
finansowych; podkreśla jednak, że 
wspomniana kwota nie jest wystarczająca 
na zwalczanie bezrobocia młodzieży i 
powinna pokryć pierwszy etap działań w 
tym zakresie; podkreśla, że według 
szacunków Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP) kwota na realizację 
skutecznego programu walki z 
bezrobociem młodzieży wynosi 
21 mld EUR dla samej strefy euro; wzywa 
Komisję do uczynienia priorytetu z 
gwarancji dla młodzieży oraz zwiększenia 
dostępnego budżetu w obiecanym 
śródokresowym przeglądzie wieloletnich 
ram finansowych;

38. wyraża zadowolenie, że fundusze te 
można wykorzystać w pierwszych dwóch 
latach kolejnych wieloletnich ram 
finansowych; podkreśla jednak, że 
wspomniana kwota zupełnie nie jest 
wystarczająca na zwalczanie bezrobocia 
młodzieży i powinna pokryć pierwszy etap 
działań w tym zakresie; podkreśla, że 
według szacunków Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP) kwota na 
realizację skutecznego programu walki z 
bezrobociem młodzieży wynosi 
21 mld EUR dla samej strefy euro; wzywa 
Komisję do uczynienia priorytetu z 
gwarancji dla młodzieży oraz zwiększenia 
dostępnego budżetu w obiecanym 
śródokresowym przeglądzie wieloletnich 
ram finansowych;

Or. en

Poprawka 164
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 38 

Projekt rezolucji Poprawka

38. wyraża zadowolenie, że fundusze te 
można wykorzystać w pierwszych dwóch 
latach kolejnych wieloletnich ram 
finansowych; podkreśla jednak, że 
wspomniana kwota nie jest wystarczająca 
na zwalczanie bezrobocia młodzieży i 
powinna pokryć pierwszy etap działań w 
tym zakresie; podkreśla, że według 
szacunków Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP) kwota na realizację 
skutecznego programu walki z 
bezrobociem młodzieży wynosi 
21 mld EUR dla samej strefy euro; wzywa 

38. wyraża zadowolenie, że fundusze te 
można wykorzystać w pierwszych dwóch 
latach kolejnych wieloletnich ram 
finansowych; podkreśla jednak, że 
wspomniana kwota nie jest wystarczająca 
na zwalczanie bezrobocia młodzieży i 
powinna pokryć pierwszy etap działań w 
tym zakresie; podkreśla, że według 
szacunków Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP) kwota na realizację 
skutecznego programu walki z 
bezrobociem młodzieży wynosi 
21 mld EUR dla samej strefy euro, 
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Komisję do uczynienia priorytetu z 
gwarancji dla młodzieży oraz zwiększenia 
dostępnego budżetu w obiecanym 
śródokresowym przeglądzie wieloletnich 
ram finansowych;

natomiast strata gospodarcza związana z 
nieobecnością młodzieży na rynku pracy 
wyniosła w 2011 r. ok. 153 mld EUR, co 
stanowi ok. 1,2% unijnego PKB; wzywa 
Komisję do uczynienia priorytetu z 
gwarancji dla młodzieży oraz zwiększenia 
dostępnego budżetu w obiecanym 
śródokresowym przeglądzie wieloletnich 
ram finansowych;

Or. en

Poprawka 165
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. wzywa Komisję i Radę do 
zagwarantowania, aby państwa 
członkowskie objęte procedurą 
nadmiernego deficytu również 
dysponowały przestrzenią fiskalną 
pozwalającą na skorzystanie z tych 
środków, w szczególności poprzez 
tymczasowe wyłączenie 
współfinansowania przez państwa 
członkowskie środków na rzecz 
zwalczania bezrobocia młodzieży z 
naliczania nadmiernego deficytu;

skreślony

Or. en

Poprawka 166
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. wzywa Komisję i Radę do 39. wzywa Komisję i Radę do 
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zagwarantowania, aby państwa 
członkowskie objęte procedurą 
nadmiernego deficytu również 
dysponowały przestrzenią fiskalną 
pozwalającą na skorzystanie z tych 
środków, w szczególności poprzez 
tymczasowe wyłączenie 
współfinansowania przez państwa 
członkowskie środków na rzecz 
zwalczania bezrobocia młodzieży z 
naliczania nadmiernego deficytu;

zagwarantowania, aby państwa 
członkowskie objęte procedurą 
nadmiernego deficytu również 
dysponowały przestrzenią fiskalną 
pozwalającą na skorzystanie z tych 
środków;

Or. en

Poprawka 167
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. wzywa Komisję i Radę do 
zagwarantowania, aby państwa 
członkowskie objęte procedurą 
nadmiernego deficytu również 
dysponowały przestrzenią fiskalną 
pozwalającą na skorzystanie z tych 
środków, w szczególności poprzez 
tymczasowe wyłączenie 
współfinansowania przez państwa 
członkowskie środków na rzecz 
zwalczania bezrobocia młodzieży z 
naliczania nadmiernego deficytu;

39. wzywa Komisję i Radę do 
zagwarantowania, aby państwa 
członkowskie objęte procedurą 
nadmiernego deficytu również 
dysponowały przestrzenią fiskalną 
pozwalającą na skorzystanie z tych 
środków;

Or. en

Poprawka 168
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 40 
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Projekt rezolucji Poprawka

40. wzywa Komisję do zaproponowania 
ram jakości staży, które będą obejmowały 
między innymi kryteria dotyczące 
właściwego wynagradzania, efektów 
szkolenia, warunków pracy, a także norm 
higieny i bezpieczeństwa; wzywa Komisję, 
państwa członkowskie i europejskich 
partnerów społecznych do ambitnego 
wdrażania sojuszu na rzecz przygotowania 
zawodowego;

skreślony

Or. en

Poprawka 169
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 40 

Projekt rezolucji Poprawka

40. wzywa Komisję do zaproponowania 
ram jakości staży, które będą obejmowały 
między innymi kryteria dotyczące 
właściwego wynagradzania, efektów 
szkolenia, warunków pracy, a także norm 
higieny i bezpieczeństwa; wzywa Komisję, 
państwa członkowskie i europejskich
partnerów społecznych do ambitnego 
wdrażania sojuszu na rzecz przygotowania 
zawodowego;

40. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji Europejskiej dotyczący ram 
jakości staży, które będą obejmowały 
między innymi kryteria dotyczące 
właściwego wynagradzania, efektów 
szkolenia, warunków pracy, a także norm 
higieny i bezpieczeństwa; ubolewa nad 
brakiem apelu o odpowiednie płace i 
sprawiedliwe wynagrodzenie; wzywa 
Komisję, państwa członkowskie i 
europejskich partnerów społecznych do 
ambitnego wdrażania sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego;

Or. en

Poprawka 170
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
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Ustęp 40 

Projekt rezolucji Poprawka

40. wzywa Komisję do zaproponowania 
ram jakości staży, które będą obejmowały 
między innymi kryteria dotyczące 
właściwego wynagradzania, efektów 
szkolenia, warunków pracy, a także norm 
higieny i bezpieczeństwa; wzywa Komisję, 
państwa członkowskie i europejskich 
partnerów społecznych do ambitnego 
wdrażania sojuszu na rzecz przygotowania 
zawodowego; 

40. wzywa Komisję do zaproponowania 
ram jakości staży, które będą obejmowały 
między innymi kryteria dotyczące 
właściwych warunków pracy i efektów 
szkolenia; wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i europejskich partnerów 
społecznych do ambitnego wdrażania 
sojuszu na rzecz przygotowania 
zawodowego;

Or. en

Poprawka 171
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Ustęp 40 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

40a. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia wsparcia przedsiębiorstw 
poprzez zachęty podatkowe, dotacje 
stałych kosztów zatrudnienia oraz poprzez 
możliwość uzyskania funduszy na 
szkolenie w miejscu pracy, co umożliwi 
przedsiębiorstwom zapewnianie wysokiej 
jakości zatrudnienia oraz ofert 
szkoleniowych oraz będzie stanowiło 
skuteczną i ukierunkowaną inwestycję w 
potencjał młodzieży;

Or. en

Poprawka 172
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 41
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Projekt rezolucji Poprawka

41. uważa, że zważywszy na liczbę 
pracowników, szczególnie młodych, 
opuszczających kraj pochodzenia i 
przenoszących się do innego państwa 
członkowskiego w poszukiwaniu 
możliwości zatrudnienia, istnieje pilna 
potrzeba opracowania właściwych środków 
mających na celu zmianę unijnych 
przepisów celem zagwarantowania 
możliwości przenoszenia uprawnień 
emerytalnych oraz kontynuowania 
świadczeń wynikających z zatrudnienia 
przez okres co najmniej trzech miesięcy, 
gdy świadczeniobiorca poszukuje pracy w 
innym państwie członkowskim;

41. uważa, że zważywszy na liczbę 
pracowników, szczególnie młodych, 
opuszczających kraj pochodzenia i 
przenoszących się do innego państwa 
członkowskiego w poszukiwaniu 
możliwości zatrudnienia, istnieje pilna 
potrzeba opracowania właściwych 
środków; w celu zagwarantowania 
możliwości przenoszenia uprawnień 
emerytalnych oraz kontynuowania 
świadczeń wynikających z zatrudnienia 
przez okres co najmniej trzech miesięcy, 
gdy świadczeniobiorca poszukuje pracy w
innym państwie członkowskim, dokonuje 
się obecnie zmiany przepisów unijnych; 
Rada i Parlament osiągnęły porozumienie 
w sprawie możliwości transgranicznego 
przenoszenia dodatkowych praw 
emerytalnych;

Or. en

Poprawka 173
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 41 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

41a. podkreśla znaczenie dwutorowegu 
system edukacji, który funkcjonuje w 
niektórych państwach członkowskich; 
uważa, że dwutorowa edukacja może być 
wdrożona w znacznie większej liczbie 
państw członkowskich, z uwzględnieniem 
specyfiki państwa;

Or. en

Poprawka 174
Evelyn Regner
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Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, by doskonalić europejski portal 
mobilności zawodowej (EURES) poprzez 
zintensyfikowanie i poszerzenie jego 
zakresu działań, w szczególności poprzez 
propagowanie mobilności młodzieży; 
apeluje o opracowanie wraz z państwami 
członkowskimi konkretnej strategii 
służącej temu celowi; zauważa przy tym 
również, że mobilność musi pozostać 
dobrowolna i nie może ograniczać 
wysiłków na rzecz tworzenia nowych 
miejsc pracy oraz ośrodków szkolenia na 
miejscu;

42. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, by doskonalić europejski portal 
mobilności zawodowej (EURES) poprzez 
zintensyfikowanie i poszerzenie jego 
zakresu działań, w szczególności poprzez 
propagowanie mobilności młodzieży; 
apeluje o opracowanie wraz z państwami 
członkowskimi konkretnej strategii 
służącej temu celowi; zauważa przy tym 
również, że mobilność musi pozostać 
dobrowolna i nie może ograniczać 
wysiłków na rzecz tworzenia nowych 
miejsc pracy oraz ośrodków szkolenia na 
miejscu, aby nie zwiększyć problemu 
tzw. drenażu mózgów, zaobserwowanego 
już w państwach członkowskich 
najbardziej dotkniętych kryzysem;

Or. en

Poprawka 175
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, by doskonalić europejski portal 
mobilności zawodowej (EURES) poprzez 
zintensyfikowanie i poszerzenie jego 
zakresu działań, w szczególności poprzez 
propagowanie mobilności młodzieży; 
apeluje o opracowanie wraz z państwami 
członkowskimi konkretnej strategii 
służącej temu celowi; zauważa przy tym 
również, że mobilność musi pozostać 
dobrowolna i nie może ograniczać 
wysiłków na rzecz tworzenia nowych 

42. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, by doskonalić europejski portal 
mobilności zawodowej (EURES) poprzez 
zintensyfikowanie i poszerzenie jego 
zakresu działań, w szczególności poprzez 
propagowanie mobilności młodzieży; 
apeluje o opracowanie wraz z państwami 
członkowskimi konkretnej strategii 
służącej temu celowi; zauważa przy tym 
również, że mobilność musi pozostać 
dobrowolna i nie może ograniczać 
wysiłków na rzecz tworzenia nowych 
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miejsc pracy oraz ośrodków szkolenia na 
miejscu;

miejsc pracy oraz ośrodków szkolenia na 
miejscu; podkreśla przy tym, że w ramach 
priorytetu powinno się opracować 
politykę, która nie zobowiązuje 
pracowników do emigrowania wbrew ich 
woli;

Or. en

Poprawka 176
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 43

Projekt rezolucji Poprawka

43. zauważa, że zasadniczo 
ustawodawstwo dotyczące jednolitego 
rynku stanowi zagadnienie odnoszące się 
do państw UE-28, ale zważywszy na to, że 
potrzeba integracji jest bardziej znaczna w 
strefie euro, apeluje do Komisji o 
przeanalizowanie możliwości 
zaangażowania członków unii 
gospodarczej i walutowej w zwiększoną 
współpracę mającą na celu przyjęcie 
ustawodawstwa wspierającego mobilność 
pracowników w obrębie unii gospodarczej 
i walutowej w sposób szybszy i bardziej 
skuteczny (np. w odniesieniu do 
przenoszenia dodatkowych uprawnień 
emerytalnych lub przyjęcia umowy o 
współpracy między krajowymi agencjami 
zatrudnienia w państwach należących do 
unii gospodarczej i walutowej);

skreślony

Or. en

Poprawka 177
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 43 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

43a. wzywa Radę Europejską do dodania 
do rocznej analizy wzrostu gospodarczego 
nowego kluczowego obszaru 
priorytetowego, jakim będzie przesunięcie 
obciążeń podatkowych z zatrudnienia na 
zanieczyszczenia oraz zwalczanie 
uchylania się od opodatkowania oraz 
oszustw podatkowych;

Or. en

Poprawka 178
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. zauważa, że zwiększa się różnica 
dochodów pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz w ich obrębie, 
szczególnie na południu UE oraz na jej 
obrzeżach; zauważa ponadto, że w wielu 
państwach kryzys zaostrzył długotrwałe 
tendencje polaryzacji płac oraz 
segmentacji rynku pracy, co w połączeniu 
z mniej redystrybucyjnymi systemami 
podatkowymi i systemami świadczeń 
nasiliło wzrost nierówności;

skreślony

Or. en

Poprawka 179
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 44
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Projekt rezolucji Poprawka

44. zauważa, że zwiększa się różnica 
dochodów pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz w ich obrębie, 
szczególnie na południu UE oraz na jej 
obrzeżach; zauważa ponadto, że w wielu 
państwach kryzys zaostrzył długotrwałe 
tendencje polaryzacji płac oraz segmentacji 
rynku pracy, co w połączeniu z mniej 
redystrybucyjnymi systemami 
podatkowymi i systemami świadczeń 
nasiliło wzrost nierówności;

44. zauważa, że zwiększa się różnica 
dochodów pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz w ich obrębie, 
szczególnie na południu UE oraz na jej 
obrzeżach; zauważa ponadto, że w wielu 
państwach kryzys zaostrzył długotrwałe 
tendencje polaryzacji płac oraz segmentacji 
rynku pracy;

Or. en

Poprawka 180
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. podkreśla, że wysoki – a w niektórych 
przypadkach rosnący – klin podatkowy,
szczególnie w odniesieniu do osób o 
niskich zarobkach oraz osób będących 
drugim żywicielem rodziny, stanowi 
problem w znacznej liczbie państw 
członkowskich; zauważa przy tym, że 
jedynie kilka państw podjęło kroki mające 
na celu rozwiązanie tego problemu, 
zwłaszcza ze względu na ograniczony 
margines budżetowy;

45. podkreśla, że wysoki – a w niektórych 
przypadkach rosnący – klin podatkowy 
stanowi problem w znacznej liczbie państw 
członkowskich; zauważa przy tym, że 
jedynie kilka państw podjęło kroki mające 
na celu rozwiązanie tego problemu, 
zwłaszcza ze względu na ograniczony 
margines budżetowy;

Or. en

Poprawka 181
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 45 
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Projekt rezolucji Poprawka

45. podkreśla, że wysoki – a w niektórych 
przypadkach rosnący – klin podatkowy,
szczególnie w odniesieniu do osób o 
niskich zarobkach oraz osób będących 
drugim żywicielem rodziny, stanowi 
problem w znacznej liczbie państw 
członkowskich; zauważa przy tym, że 
jedynie kilka państw podjęło kroki mające 
na celu rozwiązanie tego problemu, 
zwłaszcza ze względu na ograniczony 
margines budżetowy;

45. podkreśla, że wysoki – a w niektórych 
przypadkach rosnący – klin podatkowy 
stanowi problem w znacznej liczbie państw 
członkowskich; zauważa przy tym, że 
jedynie kilka państw podjęło kroki mające 
na celu rozwiązanie tego problemu, 
zwłaszcza ze względu na ograniczony 
margines budżetowy;

Or. en

Poprawka 182
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. jest zaniepokojony faktem, że w 
rocznej analizie wzrostu ekonomicznego 
na 2014 r. Komisja popiera dalszy wzrost 
podatków pośrednich, które zasadniczo są 
mniej progresywne niż podatki 
bezpośrednie; apeluje do Komisji o 
wzięcie pod uwagę sprawozdania 
Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego z października 2013 r. w 
sprawie podatków, w którym wskazuje on, 
że istnieje możliwość lepszego i bardziej 
progresywnego nakładania podatków w 
celu lepszego uzasadnienia działań 
konsolidacyjnych, przy jednoczesnym 
podejmowaniu większej liczby działań w 
celu promowania wzrostu i osiąganiu przy 
tym dodatkowych przychodów;

46. apeluje do Komisji o wzięcie pod 
uwagę sprawozdania Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego z października 
2013 r. w sprawie podatków, w którym 
wskazuje on, że istnieje możliwość 
lepszego nakładania podatków w celu 
lepszego uzasadnienia działań 
konsolidacyjnych, przy jednoczesnym 
podejmowaniu większej liczby działań w 
celu promowania wzrostu i osiąganiu przy 
tym dodatkowych przychodów;

Or. en
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Poprawka 183
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. jest zaniepokojony faktem, że w 
rocznej analizie wzrostu ekonomicznego 
na 2014 r. Komisja popiera dalszy wzrost 
podatków pośrednich, które zasadniczo są 
mniej progresywne niż podatki 
bezpośrednie; apeluje do Komisji o 
wzięcie pod uwagę sprawozdania 
Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego z października 2013 r. w 
sprawie podatków, w którym wskazuje on, 
że istnieje możliwość lepszego i bardziej 
progresywnego nakładania podatków w 
celu lepszego uzasadnienia działań 
konsolidacyjnych, przy jednoczesnym 
podejmowaniu większej liczby działań w 
celu promowania wzrostu i osiąganiu przy 
tym dodatkowych przychodów;

46. zauważa, że w rocznej analizie wzrostu 
ekonomicznego na 2014 r. Komisja 
popiera zmianę systemów podatkowych w 
taki sposób, aby rozszerzone były bazy 
podatkowe oraz aby obciążenia podatkowe 
związane z zatrudnieniem przesunąć w 
kierunku opodatkowania konsumpcji, 
własności i zanieczyszczeń; apeluje do 
Komisji o wzięcie pod uwagę 
sprawozdania Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego z października 
2013 r. w sprawie podatków, w którym 
wskazuje on, że istnieje możliwość 
lepszego i bardziej progresywnego 
nakładania podatków w celu lepszego 
uzasadnienia działań konsolidacyjnych, 
przy jednoczesnym podejmowaniu 
większej liczby działań w celu promowania 
wzrostu i osiąganiu przy tym dodatkowych 
przychodów;

Or. en

Poprawka 184
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. popiera apel Komisji o przesunięcie 
obciążeń podatkowych z zatrudnienia i 
sugeruje przesunięcie ich w kierunku 
innych form zrównoważonych podatków, 
takich jak ujednolicony podatek od osób 
prawnych, podatek od transakcji 
finansowych (PTF) oraz podatek od emisji 

47. popiera apel Komisji o przesunięcie 
obciążeń podatkowych z zatrudnienia i 
sugeruje przesunięcie ich w kierunku 
innych form zrównoważonych podatków;
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dwutlenku węgla;

Or. en

Poprawka 185
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. popiera apel Komisji o przesunięcie 
obciążeń podatkowych z zatrudnienia i 
sugeruje przesunięcie ich w kierunku 
innych form zrównoważonych podatków, 
takich jak ujednolicony podatek od osób 
prawnych, podatek od transakcji 
finansowych (PTF) oraz podatek od emisji 
dwutlenku węgla;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka 186
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. popiera apel Komisji o przesunięcie 
obciążeń podatkowych z zatrudnienia i 
sugeruje przesunięcie ich w kierunku 
innych form zrównoważonych podatków, 
takich jak ujednolicony podatek od osób 
prawnych, podatek od transakcji 
finansowych (PTF) oraz podatek od emisji 
dwutlenku węgla;

47. popiera apel Komisji o przesunięcie 
obciążeń podatkowych z zatrudnienia;

Or. en
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Poprawka 187
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. popiera apel Komisji o przesunięcie 
obciążeń podatkowych z zatrudnienia i 
sugeruje przesunięcie ich w kierunku 
innych form zrównoważonych podatków,
takich jak ujednolicony podatek od osób 
prawnych, podatek od transakcji 
finansowych (PTF) oraz podatek od emisji 
dwutlenku węgla;

47. popiera apel Komisji o przesunięcie 
obciążeń podatkowych z zatrudnienia i 
sugeruje przesunięcie ich w kierunku 
innych form zrównoważonych podatków;

Or. en

Poprawka 188
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 49

Projekt rezolucji Poprawka

49. zauważa, jak ważne jest zmniejszanie 
opodatkowania pracy, zwłaszcza poprzez 
ukierunkowane tymczasowe redukcje 
składek na ubezpieczenie społeczne lub 
programy dofinansowania miejsc pracy dla 
nowych pracowników, w szczególności w 
odniesieniu do pracowników słabo 
opłacanych i o niskich kwalifikacjach, 
osób długotrwale bezrobotnych oraz 
innych grup znajdujących się w trudnym 
położeniu, przy jednoczesnym 
zapewnieniu stabilności publicznych 
systemów emerytalnych w perspektywie 
długoterminowej;

49. zauważa, jak ważne jest zmniejszanie 
opodatkowania pracy, zwłaszcza poprzez 
ukierunkowane tymczasowe redukcje 
składek na ubezpieczenie społeczne lub 
programy dofinansowania miejsc pracy dla 
nowych pracowników, w szczególności w 
odniesieniu do młodzieży, pracowników 
słabo opłacanych i o niskich 
kwalifikacjach, osób długotrwale 
bezrobotnych oraz innych grup
znajdujących się w trudnym położeniu, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
stabilności publicznych systemów 
emerytalnych w perspektywie 
długoterminowej;

Or. en
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Poprawka 189
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 49 

Projekt rezolucji Poprawka

49. zauważa, jak ważne jest zmniejszanie 
opodatkowania pracy, zwłaszcza poprzez 
ukierunkowane tymczasowe redukcje 
składek na ubezpieczenie społeczne lub 
programy dofinansowania miejsc pracy 
dla nowych pracowników, w szczególności 
w odniesieniu do pracowników słabo 
opłacanych i o niskich kwalifikacjach, 
osób długotrwale bezrobotnych oraz 
innych grup znajdujących się w trudnym 
położeniu, przy jednoczesnym 
zapewnieniu stabilności publicznych 
systemów emerytalnych w perspektywie 
długoterminowej;

49. zauważa, jak ważne jest zmniejszanie 
opodatkowania pracy przy jednoczesnym 
zapewnianiu stabilności publicznych 
systemów emerytalnych w perspektywie 
długoterminowej;

Or. en

Poprawka 190
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 50

Projekt rezolucji Poprawka

50. podkreśla jak ważne jest podjęcie 
skutecznych działań, by zwalczać pracę 
nierejestrowaną, fikcyjne samozatrudnienie 
oraz oszustwa podatkowe, w szczególności 
w warunkach obecnej konsolidacji 
budżetowej, tak aby chronić pracowników
oraz dochody i zapewniać zaufanie 
społeczne co do sprawiedliwości i 
skuteczności systemów podatkowych;

50. podkreśla jak ważne jest podjęcie 
skutecznych działań, by zwalczać pracę 
nierejestrowaną, fikcyjne 
samozatrudnienie, oszustwa podatkowe i 
uchylanie się od opodatkowania, 
w szczególności w warunkach obecnej 
konsolidacji budżetowej, tak aby chronić 
pracowników oraz dochody i zapewniać 
zaufanie społeczne co do sprawiedliwości i 
skuteczności systemów podatkowych;

Or. en
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Poprawka 191
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 51 

Projekt rezolucji Poprawka

51. jest zaniepokojony wzrostem poziomu 
ubóstwa we wszystkich grupach 
wiekowych od cyklu europejskiego 
semestru w 2013 r.; zauważa, że ubóstwo i 
wykluczenie społeczne wśród osób w 
wieku 18–64 lat znacznie zwiększyło się w 
ostatnich latach w dwóch trzecich państw 
członkowskich, głównie ze względu na 
rosnący poziom bezrobocia, coraz większą 
liczbę gospodarstw domowych o małej 
intensywności pracy oraz ubóstwo osób 
pracujących; zauważa, że zagrożenie 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w 
2012 r. było znacznie wyższe (48,8%) w 
przypadku osób z państw trzecich (w
wieku 18–64 lat) niż w przypadku 
obywateli UE;

51. jest zaniepokojony wzrostem poziomu 
ubóstwa we wszystkich grupach 
wiekowych; zauważa, że ubóstwo i 
wykluczenie społeczne wśród osób w 
wieku 18–64 lat znacznie zwiększyło się w 
ostatnich latach w dwóch trzecich państw 
członkowskich, głównie ze względu na 
rosnący poziom bezrobocia, coraz większą 
liczbę gospodarstw domowych o małej 
intensywności pracy oraz ubóstwo osób 
pracujących; zauważa, że zagrożenie 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w 
2012 r. było znacznie wyższe (48,8%) w 
przypadku osób z państw trzecich (w 
wieku 18–64 lat) niż w przypadku 
obywateli UE;

Or. en

Poprawka 192
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. jest zaniepokojony wzrostem poziomu 
ubóstwa we wszystkich grupach 
wiekowych od cyklu europejskiego 
semestru w 2013 r.; zauważa, że ubóstwo i 
wykluczenie społeczne wśród osób w 
wieku 18–64 lat znacznie zwiększyło się w 
ostatnich latach w dwóch trzecich państw 
członkowskich, głównie ze względu na 

51. jest zaniepokojony wzrostem poziomu 
ubóstwa we wszystkich grupach 
wiekowych od cyklu europejskiego 
semestru w 2013 r.; zauważa, że ubóstwo i 
wykluczenie społeczne wśród osób w 
wieku 18–64 lat znacznie zwiększyło się w 
ostatnich latach w dwóch trzecich państw 
członkowskich, głównie ze względu na 
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rosnący poziom bezrobocia, coraz większą 
liczbę gospodarstw domowych o małej 
intensywności pracy oraz ubóstwo osób 
pracujących; zauważa, że zagrożenie 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w 
2012 r. było znacznie wyższe (48,8%) w 
przypadku osób z państw trzecich (w 
wieku 18–64 lat) niż w przypadku 
obywateli UE;

rosnący poziom bezrobocia, coraz większą 
liczbę gospodarstw domowych o małej 
intensywności pracy oraz ubóstwo osób 
pracujących; zauważa, że zagrożenie 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w 
2012 r. było znacznie wyższe (48,8%) w 
przypadku osób z państw trzecich (w 
wieku 18–64 lat) niż w przypadku 
obywateli UE; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia pilnych działań 
służących realizacji celu dotyczącego 
ubóstwa i wykluczenia społecznego 
określonego w ramach strategii „Europa 
2020”; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o podjęcie 
natychmiastowego działania służącego 
walce z ubóstwem dzieci ze względu na 
fakt, iż w 2011 r. 27% dzieci w wieku do 
18 roku życia było zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym; wzywa 
Komisję do wydania zaleceń, szczególnie 
państwom członkowskim, w których 
odsetek dzieci poniżej 18 roku życia 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym był najwyższy, a więc Bułgarii 
(52%), Rumunii (49%), Łotwie (44%), 
Węgrom (40%) i Irlandii (38% w 2010 r.);

Or. en

Poprawka 193
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 51

Projekt rezolucji Poprawka

51. jest zaniepokojony wzrostem poziomu 
ubóstwa we wszystkich grupach 
wiekowych od cyklu europejskiego 
semestru w 2013 r.; zauważa, że ubóstwo i 
wykluczenie społeczne wśród osób w 
wieku 18–64 lat znacznie zwiększyło się w 
ostatnich latach w dwóch trzecich państw 
członkowskich, głównie ze względu na 

51. jest zaniepokojony wzrostem poziomu 
ubóstwa we wszystkich grupach 
wiekowych; zauważa, że ubóstwo i 
wykluczenie społeczne wśród osób w 
wieku 18–64 lat znacznie zwiększyło się w 
ostatnich latach w dwóch trzecich państw 
członkowskich, głównie ze względu na 
rosnący poziom bezrobocia, coraz większą 



AM\1009138PL.doc 113/171 PE522.992v01-00

PL

rosnący poziom bezrobocia, coraz większą 
liczbę gospodarstw domowych o małej 
intensywności pracy oraz ubóstwo osób 
pracujących; zauważa, że zagrożenie 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w 
2012 r. było znacznie wyższe (48,8%) w 
przypadku osób z państw trzecich (w 
wieku 18–64 lat) niż w przypadku 
obywateli UE;

liczbę gospodarstw domowych o małej 
intensywności pracy oraz ubóstwo osób 
pracujących; zauważa, że zagrożenie 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w 
2012 r. było znacznie wyższe (48,8%) w 
przypadku osób z państw trzecich (w 
wieku 18–64 lat) niż w przypadku 
obywateli UE;

Or. en

Poprawka 194
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. z zadowoleniem przyjmuje 
odnotowanie w rocznej analizie wzrostu 
gospodarczego na 2014 r. potrzeby 
zaradzenia społecznym konsekwencjom 
kryzysu oraz zapewnienia stabilności 
finansowej ochrony socjalnej; wzywa 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
siatek bezpieczeństwa, zapewnienia 
skuteczności systemów opieki społecznej 
oraz inwestowania w środki 
zapobiegawcze; apeluje do Komisji o 
uwzględnienie wpływu programów 
dostosowań gospodarczych na postępy w 
osiąganiu zasadniczych celów strategii 
„Europa 2020” w tych państwach 
członkowskich, które doświadczają 
trudności finansowych oraz o wyrażenie 
zgody na zmiany mające na celu 
ujednolicenie programów dostosowań 
względem celów strategii „Europa 2020”;

52. z zadowoleniem przyjmuje 
odnotowanie w rocznej analizie wzrostu 
gospodarczego na 2014 r. potrzeby 
zaradzenia społecznym konsekwencjom 
kryzysu oraz zapewnienia stabilności 
finansowej ochrony socjalnej; ubolewa 
przy tym, że po raz kolejny nie 
sformułowano żadnych odpowiednich 
wniosków ani zaleceń służących 
rozwiązaniu tego problemu; wzywa 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
siatek bezpieczeństwa, zapewnienia 
skuteczności systemów opieki społecznej 
oraz inwestowania w środki 
zapobiegawcze; apeluje do Komisji o 
uwzględnienie wpływu programów 
dostosowań gospodarczych oraz 
politycznych reform 
makroekonomicznych na postępy w 
osiąganiu zasadniczych celów strategii 
„Europa 2020”, w szczególności w tych 
państwach członkowskich, które 
doświadczają trudności finansowych, oraz 
o wyrażenie zgody na zmiany mające na 
celu ujednolicenie programów dostosowań 
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względem celów strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 195
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. z zadowoleniem przyjmuje 
odnotowanie w rocznej analizie wzrostu 
gospodarczego na 2014 r. potrzeby 
zaradzenia społecznym konsekwencjom 
kryzysu oraz zapewnienia stabilności 
finansowej ochrony socjalnej; wzywa 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
siatek bezpieczeństwa, zapewnienia 
skuteczności systemów opieki społecznej 
oraz inwestowania w środki 
zapobiegawcze; apeluje do Komisji o 
uwzględnienie wpływu programów 
dostosowań gospodarczych na postępy w 
osiąganiu zasadniczych celów strategii 
„Europa 2020” w tych państwach 
członkowskich, które doświadczają 
trudności finansowych oraz o wyrażenie 
zgody na zmiany mające na celu 
ujednolicenie programów dostosowań 
względem celów strategii „Europa 2020”;

52. z zadowoleniem przyjmuje 
odnotowanie w rocznej analizie wzrostu 
gospodarczego na 2014 r. potrzeby 
zaradzenia społecznym konsekwencjom 
kryzysu oraz zapewnienia stabilności 
finansowej ochrony socjalnej; wzywa 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
siatek bezpieczeństwa, zapewnienia 
skuteczności systemów opieki społecznej 
oraz inwestowania w środki 
zapobiegawcze;

Or. en

Poprawka 196
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 52

Projekt rezolucji Poprawka

52. z zadowoleniem przyjmuje 52. z zadowoleniem przyjmuje 
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odnotowanie w rocznej analizie wzrostu 
gospodarczego na 2014 r. potrzeby 
zaradzenia społecznym konsekwencjom 
kryzysu oraz zapewnienia stabilności 
finansowej ochrony socjalnej; wzywa 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
siatek bezpieczeństwa, zapewnienia 
skuteczności systemów opieki społecznej 
oraz inwestowania w środki 
zapobiegawcze; apeluje do Komisji o 
uwzględnienie wpływu programów
dostosowań gospodarczych na postępy w 
osiąganiu zasadniczych celów strategii 
„Europa 2020” w tych państwach 
członkowskich, które doświadczają 
trudności finansowych oraz o wyrażenie 
zgody na zmiany mające na celu 
ujednolicenie programów dostosowań 
względem celów strategii „Europa 2020”;

odnotowanie w rocznej analizie wzrostu 
gospodarczego na 2014 r. potrzeby 
zaradzenia społecznym konsekwencjom 
kryzysu oraz zapewnienia stabilności 
finansowej ochrony socjalnej; wzywa 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
siatek bezpieczeństwa, zapewnienia 
skuteczności systemów opieki społecznej 
oraz inwestowania w środki 
zapobiegawcze; apeluje do Komisji o 
położenie kresu programom dostosowań 
gospodarczych;

Or. en

Poprawka 197
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 52 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

52a. z zadowoleniem przyjmuje 
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym, który pomoże sprostać 
podstawowym potrzebom osób najbardziej 
dotkniętych ubóstwem; zwraca się do 
państw członkowskich o właściwe 
wykorzystanie środków i kierowanie ich 
do najbardziej potrzebujących;

Or. en

Poprawka 198
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry
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Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. odnotowuje propozycję zaleceń dla 
poszczególnych państw członkowskich w 
odniesieniu do reform emerytalnych; 
uważa za godne ubolewania, że zalecenia 
Komisji zostały opracowane bez 
odniesienia się do zaleceń Parlamentu 
ujętych w zielonej i białej księdze w 
sprawie emerytur; podkreśla, że reformy 
emerytalne wymagają spójności 
politycznej i społecznej i jeżeli mają 
zakończyć się sukcesem, muszą zostać 
wynegocjowane z partnerami społecznymi;

53. odnotowuje propozycję zaleceń dla 
poszczególnych państw członkowskich w 
odniesieniu do reform emerytalnych; 
podkreśla, że reformy emerytalne 
wymagają spójności politycznej i 
społecznej i jeżeli mają zakończyć się 
sukcesem, muszą zostać wynegocjowane z 
partnerami społecznymi;

Or. en

Poprawka 199
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. odnotowuje propozycję zaleceń dla 
poszczególnych państw członkowskich w 
odniesieniu do reform emerytalnych; 
uważa za godne ubolewania, że zalecenia 
Komisji zostały opracowane bez 
odniesienia się do zaleceń Parlamentu 
ujętych w zielonej i białej księdze w 
sprawie emerytur; podkreśla, że reformy 
emerytalne wymagają spójności 
politycznej i społecznej i jeżeli mają 
zakończyć się sukcesem, muszą zostać 
wynegocjowane z partnerami 
społecznymi;

53. odnotowuje propozycję zaleceń dla 
poszczególnych państw członkowskich w 
odniesieniu do reform emerytalnych; 
uważa za godne ubolewania, że zalecenia 
Komisji zostały opracowane bez 
odniesienia się do zaleceń Parlamentu 
ujętych w zielonej i białej księdze w 
sprawie emerytur; podkreśla, że reformy 
emerytalne wymagają spójności 
politycznej i społecznej;

Or. en
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Poprawka 200
Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. odnotowuje propozycję zaleceń dla 
poszczególnych państw członkowskich w 
odniesieniu do reform emerytalnych; 
uważa za godne ubolewania, że zalecenia 
Komisji zostały opracowane bez 
odniesienia się do zaleceń Parlamentu 
ujętych w zielonej i białej księdze w 
sprawie emerytur; podkreśla, że reformy 
emerytalne wymagają spójności 
politycznej i społecznej i jeżeli mają 
zakończyć się sukcesem, muszą zostać 
wynegocjowane z partnerami społecznymi; 

53. odnotowuje propozycję zaleceń dla 
poszczególnych państw członkowskich w 
odniesieniu do reform emerytalnych; 
ubolewa nad tym, że zalecenia Komisji 
zostały opracowane bez odniesienia się do 
zaleceń Parlamentu ujętych w zielonej i 
białej księdze w sprawie emerytur; 
podkreśla, że reformy emerytalne 
wymagają spójności politycznej i 
społecznej i jeżeli mają zakończyć się 
sukcesem, muszą zostać wynegocjowane z 
partnerami społecznymi; 

Or. en

Poprawka 201
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 53 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

53a. podkreśla, że konieczne reformy 
systemów emerytalnych w państwach 
członkowskich powinny być planowane, 
opracowywane i przyjmowane z myślą o 
zapewnieniu stabilności, a jednocześnie 
nie powinny narażać odpowiedniego 
wymiaru emerytur, pozostając w pełnej 
zgodzie z gospodarczymi i społecznymi 
priorytetami strategii „Europa 2020”;

Or. en
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Poprawka 202
Verónica Lope Fontagné, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 53 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

53a. z zadowoleniem przyjmuje uwagę 
Komisji zawartą w rocznej analizie 
wzrostu gospodarczego na 2014 r., która 
wskazuje, że w wielu państwach reformy 
emerytalne powinny być przeprowadzane 
poprzez bardziej systematyczne 
powiązanie wieku emerytalnego ze 
średnim trwaniem życia;

Or. en

Poprawka 203
Philippe De Backer, Phil Bennion

Projekt rezolucji
Ustęp 54 

Projekt rezolucji Poprawka

54. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
niezbędnych reform w celu zapewnienia 
stabilności systemów emerytalnych; 
uważa, że można podnieść faktyczny wiek 
emerytalny bez podnoszenia 
obowiązkowego wieku emerytalnego, 
poprzez ograniczenie liczby osób wcześnie 
opuszczających rynek pracy; uważa, że w 
celu skutecznego podniesienia 
efektywnego wieku emerytalnego 
reformom emerytalnym muszą 
towarzyszyć strategie polityczne 
ograniczające dostęp do systemów 
wczesnych emerytur i innych możliwości 
wczesnego przejścia na emeryturę, mające 
na celu rozwój możliwości zatrudnienia 
osób starszych, zapewnienie dostępu do 
uczenia się przez całe życie, wdrożenie 
polityk obejmujących korzyści podatkowe 

54. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
niezbędnych reform w celu zapewnienia 
stabilności systemów emerytalnych; 
zauważa, że konieczne może być 
podniesienie obowiązkowego wieku 
emerytalnego w celu podniesienia 
faktycznego wieku emerytalnego i uważa, 
że w celu pomyślnego podniesienia 
faktycznego wieku emerytalnego powinno 
się zmniejszyć liczbę osób wcześnie 
opuszczających rynek pracy; uważa, że w 
celu skutecznego podniesienia 
efektywnego wieku emerytalnego 
reformom emerytalnym muszą 
towarzyszyć strategie polityczne 
ograniczające dostęp do systemów 
wczesnych emerytur i innych możliwości 
wczesnego przejścia na emeryturę, mające 
na celu rozwój możliwości zatrudnienia 
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oferujące zachęty do kontynuacji pracy 
zawodowej, a także wsparcie aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu;

osób starszych, zapewnienie dostępu do 
uczenia się przez całe życie, wdrożenie 
polityk obejmujących korzyści podatkowe 
oferujące zachęty do kontynuacji pracy 
zawodowej, a także wsparcie aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu;

Or. en

Poprawka 204
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
niezbędnych reform w celu zapewnienia 
stabilności systemów emerytalnych; 
uważa, że można podnieść faktyczny wiek 
emerytalny bez podnoszenia 
obowiązkowego wieku emerytalnego, 
poprzez ograniczenie liczby osób wcześnie 
opuszczających rynek pracy; uważa, że w 
celu skutecznego podniesienia 
efektywnego wieku emerytalnego 
reformom emerytalnym muszą 
towarzyszyć strategie polityczne 
ograniczające dostęp do systemów 
wczesnych emerytur i innych możliwości 
wczesnego przejścia na emeryturę, mające 
na celu rozwój możliwości zatrudnienia 
osób starszych, zapewnienie dostępu do 
uczenia się przez całe życie, wdrożenie 
polityk obejmujących korzyści podatkowe 
oferujące zachęty do kontynuacji pracy 
zawodowej, a także wsparcie aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu;

54. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
niezbędnych reform w celu zapewnienia 
stabilności systemów emerytalnych; 
uważa, że w celu skutecznego podniesienia 
efektywnego wieku emerytalnego oraz 
zmniejszenia liczby osób wcześnie 
opuszczających rynek pracy reformom 
emerytalnym muszą towarzyszyć strategie 
polityczne ograniczające dostęp do 
systemów wczesnych emerytur i innych 
możliwości wczesnego przejścia na 
emeryturę, mające na celu rozwój 
możliwości zatrudnienia osób starszych, 
zapewnienie dostępu do uczenia się przez 
całe życie, wdrożenie polityk 
obejmujących korzyści podatkowe 
oferujące zachęty do kontynuacji pracy 
zawodowej, a także wsparcie aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu;

Or. en

Poprawka 205
Inês Cristina Zuber
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Projekt rezolucji
Ustęp 54

Projekt rezolucji Poprawka

54. podkreśla potrzebę przeprowadzenia
niezbędnych reform w celu zapewnienia 
stabilności systemów emerytalnych; 
uważa, że można podnieść faktyczny wiek 
emerytalny bez podnoszenia 
obowiązkowego wieku emerytalnego, 
poprzez ograniczenie liczby osób wcześnie 
opuszczających rynek pracy; uważa, że w
celu skutecznego podniesienia 
efektywnego wieku emerytalnego 
reformom emerytalnym muszą 
towarzyszyć strategie polityczne 
ograniczające dostęp do systemów 
wczesnych emerytur i innych możliwości 
wczesnego przejścia na emeryturę, mające 
na celu rozwój możliwości zatrudnienia 
osób starszych, zapewnienie dostępu do 
uczenia się przez całe życie, wdrożenie 
polityk obejmujących korzyści podatkowe 
oferujące zachęty do kontynuacji pracy 
zawodowej, a także wsparcie aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu;

54. podkreśla potrzebę podjęcia
niezbędnych reform w celu zapewnienia 
stabilności systemów emerytalnych 
tworzących publiczne systemy 
zabezpieczenia społecznego, pozwalające 
na przeprowadzanie sprawiedliwych 
reform na rzecz godnego życia;

Or. en

Poprawka 206
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Ustęp 54 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

54a. uważa, że w celu zagwarantowania 
dobrego funkcjonowania i stabilności 
systemu emerytalnego państwa 
członkowskie powinny dostosować wiek 
emerytalny do średniego trwania życia;

Or. en
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Poprawka 207
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 54 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

54a. podkreśla, że stabilność systemów 
emerytalnych zależy w większej mierze od 
wskaźnika obciążenia demograficznego 
niż od obowiązkowego wieku 
emerytalnego; wzywa zatem państwa 
członkowskie do uruchomienia w 
odniesieniu do rynku pracy polityki 
aktywizacji;

Or. en

Poprawka 208
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. zauważa, że ochrona socjalna i polityka 
społeczna, w szczególności świadczenia 
dla osób bezrobotnych, minimalne 
wynagrodzenie i opodatkowanie 
progresywne, początkowo pomagały 
ograniczyć recesję i ustabilizować rynek 
pracy oraz konsumpcję; podkreśla jednak, 
że potencjał tych kluczowych 
gospodarczych i socjalnych mechanizmów 
stabilizujących został wyczerpany ze 
względu na politykę oszczędnościową tych 
państw członkowskich, w których tego 
typu mechanizmy stabilizujące są 
najbardziej potrzebne; zauważa, że dochód 
gospodarstwa domowego, a przez to 
również popyt gospodarstwa domowego, 
jest konsekwentnie słabiej chroniony niż 

56. zauważa, że ochrona socjalna i polityka 
społeczna, w szczególności świadczenia 
dla osób bezrobotnych, minimalne 
wynagrodzenie i opodatkowanie 
progresywne, początkowo pomagały 
ograniczyć recesję i ustabilizować rynek 
pracy oraz konsumpcję; podkreśla jednak, 
że potencjał tych kluczowych 
gospodarczych i socjalnych mechanizmów 
stabilizujących został ograniczony w tych
państwach członkowskich, w których tego 
typu mechanizmy stabilizujące są 
najbardziej potrzebne; zauważa, że dochód 
gospodarstwa domowego, a przez to 
również popyt gospodarstwa domowego, 
jest konsekwentnie słabiej chroniony niż 
wcześniej;
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wcześniej, co powoduje dalsze pogłębienie 
recesji;

Or. en

Poprawka 209
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. zauważa, że ochrona socjalna i polityka 
społeczna, w szczególności świadczenia 
dla osób bezrobotnych, minimalne 
wynagrodzenie i opodatkowanie 
progresywne, początkowo pomagały 
ograniczyć recesję i ustabilizować rynek 
pracy oraz konsumpcję; podkreśla jednak, 
że potencjał tych kluczowych 
gospodarczych i socjalnych mechanizmów 
stabilizujących został wyczerpany ze 
względu na politykę oszczędnościową tych 
państw członkowskich, w których tego 
typu mechanizmy stabilizujące są 
najbardziej potrzebne; zauważa, że 
dochód gospodarstwa domowego, a przez 
to również popyt gospodarstwa domowego, 
jest konsekwentnie słabiej chroniony niż 
wcześniej, co powoduje dalsze pogłębienie 
recesji;

56. zauważa, że ochrona socjalna i polityka 
społeczna, w szczególności świadczenia 
dla osób bezrobotnych, minimalne 
wynagrodzenie i opodatkowanie 
progresywne, początkowo pomagały 
ograniczyć recesję i ustabilizować rynek 
pracy oraz konsumpcję;

Or. en

Poprawka 210
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. zauważa, że ochrona socjalna i polityka 56. zauważa, że ochrona socjalna i polityka 
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społeczna, w szczególności świadczenia 
dla osób bezrobotnych, minimalne 
wynagrodzenie i opodatkowanie 
progresywne, początkowo pomagały 
ograniczyć recesję i ustabilizować rynek 
pracy oraz konsumpcję; podkreśla jednak, 
że potencjał tych kluczowych 
gospodarczych i socjalnych mechanizmów 
stabilizujących został wyczerpany ze 
względu na politykę oszczędnościową tych 
państw członkowskich, w których tego 
typu mechanizmy stabilizujące są 
najbardziej potrzebne; zauważa, że 
dochód gospodarstwa domowego, a przez 
to również popyt gospodarstwa domowego, 
jest konsekwentnie słabiej chroniony niż 
wcześniej, co powoduje dalsze pogłębienie 
recesji;

społeczna, w szczególności świadczenia 
dla osób bezrobotnych, minimalne 
wynagrodzenie i opodatkowanie 
progresywne, pomagały ograniczyć 
społeczne skutki kryzysu;

Or. en

Poprawka 211
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 56 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

56a. uważa, że wprowadzone systemy 
bonus-malus sprawiają, że sytuacja jest 
korzystna dla wszystkich 
zainteresowanych stron;

Or. en

Poprawka 212
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 57 
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Projekt rezolucji Poprawka

57. podkreśla, że polityka społeczna oraz 
normy socjalne były szeroko 
wykorzystywane jako czynniki 
dostosowawcze w tych krajach unii 
gospodarczej i walutowej, które 
doświadczyły negatywnych wstrząsów 
gospodarczych; zauważa, że taka 
wewnętrzna dewaluacja przyniosła 
dramatyczne skutki społeczne dla państw 
opiekuńczych oraz ich obywateli, 
skutkując zagrożeniem społecznym w 
wielu państwach członkowskich;

57. podkreśla, że polityka społeczna oraz 
normy socjalne były szeroko 
wykorzystywane jako czynniki 
dostosowawcze w tych krajach unii 
gospodarczej i walutowej, które 
doświadczyły negatywnych wstrząsów 
gospodarczych;

Or. en

Poprawka 213
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. podkreśla, że polityka społeczna oraz 
normy socjalne były szeroko 
wykorzystywane jako czynniki 
dostosowawcze w tych krajach unii 
gospodarczej i walutowej, które 
doświadczyły negatywnych wstrząsów 
gospodarczych; zauważa, że taka 
wewnętrzna dewaluacja przyniosła 
dramatyczne skutki społeczne dla państw 
opiekuńczych oraz ich obywateli, 
skutkując zagrożeniem społecznym w 
wielu państwach członkowskich;

57. podkreśla, że polityka społeczna oraz 
normy socjalne były szeroko 
wykorzystywane jako czynniki 
dostosowawcze w tych krajach unii 
gospodarczej i walutowej, które 
doświadczyły negatywnych wstrząsów 
gospodarczych; zauważa, że taka 
wewnętrzna dewaluacja przyniosła 
dramatyczne skutki społeczne dla państw 
opiekuńczych oraz ich obywateli;

Or. en

Poprawka 214
Verónica Lope Fontagné
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Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. podkreśla, że polityka społeczna oraz 
normy socjalne były szeroko 
wykorzystywane jako czynniki 
dostosowawcze w tych krajach unii 
gospodarczej i walutowej, które 
doświadczyły negatywnych wstrząsów 
gospodarczych; zauważa, że taka 
wewnętrzna dewaluacja przyniosła 
dramatyczne skutki społeczne dla państw 
opiekuńczych oraz ich obywateli, 
skutkując zagrożeniem społecznym w 
wielu państwach członkowskich;

57. podkreśla, że na politykę społeczną 
wpłynęły wymagania związane z 
konsolidacją budżetową obowiązujące w 
tych krajach unii gospodarczej i walutowej, 
które doświadczyły negatywnych 
wstrząsów gospodarczych; wzywa państwa 
członkowskie do zwiększenia 
adekwatności i skuteczności systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz do 
dopilnowania, aby nadal funkcjonowały 
one jako zabezpieczenia przed ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym;

Or. en

Poprawka 215
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. uważa za godne ubolewania, że w 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego 
na 2014 r. nie wspomniano o europejskich 
socjalnych mechanizmach 
stabilizujących; podkreśla znaczenie tego 
typu mechanizmu w kontekście 
ograniczonej swobody krajowych 
budżetów państw należących do unii 
gospodarczej i walutowej; przypomina, jak 
ważne są takie mechanizmy stabilizujące 
w radzeniu sobie z asymetrycznymi 
wstrząsami, w unikaniu nadmiernego 
wyczerpania opiekuńczości państwa, a 
przez to we wzmacnianiu stabilności całej 
unii gospodarczej i walutowej; 
przypomina o swoim skierowanym do 
Komisji apelu o stworzenie zielonej księgi 
w sprawie automatycznych mechanizmów 

skreślony



PE522.992v01-00 126/171 AM\1009138PL.doc

PL

stabilizujących w strefie euro;

Or. en

Poprawka 216
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 58 

Projekt rezolucji Poprawka

58. uważa za godne ubolewania, że w 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego 
na 2014 r. nie wspomniano o europejskich 
socjalnych mechanizmach 
stabilizujących; podkreśla znaczenie tego 
typu mechanizmu w kontekście 
ograniczonej swobody krajowych 
budżetów państw należących do unii 
gospodarczej i walutowej; przypomina, jak 
ważne są takie mechanizmy stabilizujące 
w radzeniu sobie z asymetrycznymi 
wstrząsami, w unikaniu nadmiernego 
wyczerpania opiekuńczości państwa, a 
przez to we wzmacnianiu stabilności całej 
unii gospodarczej i walutowej; 
przypomina o swoim skierowanym do 
Komisji apelu o stworzenie zielonej księgi 
w sprawie automatycznych mechanizmów 
stabilizujących w strefie euro;

skreślony

Or. en

Poprawka 217
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 59

Projekt rezolucji Poprawka

59. zwraca się do Rady Europejskiej, by 
na posiedzeniu w grudniu 2013 r. 

skreślony
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określiła konkretne kroki zmierzające do 
budowy autentycznego filaru społecznego 
i polityki zatrudnienia jako części unii 
gospodarczej i walutowej na podstawie 
metody wspólnotowej oraz do dalszego 
opracowywania sposobów wprowadzenia 
europejskiego systemu świadczeń dla 
bezrobotnych jako automatycznego 
mechanizmu stabilizującego w strefie 
euro;

Or. en

Poprawka 218
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Ustęp 59 

Projekt rezolucji Poprawka

59. zwraca się do Rady Europejskiej, by na 
posiedzeniu w grudniu 2013 r. określiła 
konkretne kroki zmierzające do budowy 
autentycznego filaru społecznego i polityki 
zatrudnienia jako części unii gospodarczej i 
walutowej na podstawie metody 
wspólnotowej oraz do dalszego 
opracowywania sposobów wprowadzenia 
europejskiego systemu świadczeń dla 
bezrobotnych jako automatycznego 
mechanizmu stabilizującego w strefie 
euro;

59. zwraca się do Rady Europejskiej, by na 
posiedzeniu w grudniu 2013 r. określiła 
konkretne kroki zmierzające do budowy 
autentycznego filaru społecznego i polityki 
zatrudnienia jako części unii gospodarczej i 
walutowej na podstawie metody 
wspólnotowej;

Or. en

Poprawka 219
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 59
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Projekt rezolucji Poprawka

59. zwraca się do Rady Europejskiej, by 
na posiedzeniu w grudniu 2013 r. 
określiła konkretne kroki zmierzające do 
budowy autentycznego filaru społecznego
i polityki zatrudnienia jako części unii 
gospodarczej i walutowej na podstawie 
metody wspólnotowej oraz do dalszego 
opracowywania sposobów wprowadzenia 
europejskiego systemu świadczeń dla 
bezrobotnych jako automatycznego 
mechanizmu stabilizującego w strefie euro;

59. zwraca się do Komisji, aby ta dokonała 
oceny możliwości rozwinięcia społecznego
wymiaru unii gospodarczej i walutowej 
oraz aby dalej opracowywała sposoby 
wprowadzenia europejskiego systemu 
świadczeń dla bezrobotnych jako 
automatycznego mechanizmu 
stabilizującego w strefie euro;

Or. en

Poprawka 220
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 59 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

59a. wzywa Komisję Europejską do 
uznania znaczenia – zarówno dla 
świadczenia opieki, jak i dla całej 
gospodarki i społeczeństwa – opiekunów, 
których interesy są rzadko uwzględniane 
w sposób spójny i uniwersalny w 
strategiach mających na nich wpływ;

Or. en

Poprawka 221
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 59 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

59b. uważa, że fundusze unijne mogłyby 
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przyczynić się do budowania potencjału 
opiekunów w związku z zapewnianiem 
wsparcia (np. wsparcie psychologiczne, 
wymiana i informacje) oraz rzecznictwa; 
mogłyby również służyć wspieraniu 
wymiany informacji, badań i sieci 
kontaktów; można by przeanalizować 
środki ustawodawcze przy jednoczesnym 
poszanowaniu krajowych kompetencji i 
zasady pomocniczości – np. dyrektywa w 
sprawie urlopu opiekuńczego;

Or. en

Poprawka 222
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 59 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

59c. podkreśla nadchodzące 
zapotrzebowanie na wykwalifikowanych 
opiekunów ze względu na zmiany 
demograficzne oraz potrzebę 
zabezpieczenia szkoleń i edukacji dla 
przyszłych opiekunów w celu 
zapobiegnięcia upadkowi całego systemu 
opieki i zabezpieczenia społecznego; 
uznaje również za ważne to, aby 
maksymalnie wspierać opiekunów 
(szczególnie opiekunów nieformalnych), 
których rola musi zostać doceniona;

Or. en

Poprawka 223
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 59 d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

59d. podkreśla znaczenie usług opieki 
hospicyjnej i paliatywnej w ramach opieki 
długoterminowej; zwraca uwagę, że ze 
względu na obecność wielu specjalistów, 
elastyczność oraz współpracę z innymi 
sektorami opiekunowie i użytkownicy 
mobilnych zespołów opieki paliatywnej 
mają możliwość uzupełnienia istotnych 
luk systemów opieki długoterminowej;

Or. en

Poprawka 224
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 59 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

59a. wzywa państwa członkowskie do 
zobowiązania się do załączenia wyników 
konsultacji z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i partnerami społecznymi 
do krajowych programów reform oraz 
programów stabilności i konwergencji, 
wraz z wyjaśnieniem, w jaki sposób wyniki 
konsultacji zostały uwzględnione w 
programach; wzywa Komisję do 
koordynowania tego dorocznego 
działania;

Or. en

Poprawka 225
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 60
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Projekt rezolucji Poprawka

60. podkreśla, że wszystkie reformy rynku 
pracy powinny opierać się na 
wzmocnionej koordynacji dialogu 
społecznego na szczeblu UE;

skreślony

Or. en

Poprawka 226
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. podkreśla, że wszystkie reformy rynku 
pracy powinny opierać się na wzmocnionej 
koordynacji dialogu społecznego na 
szczeblu UE;

60. podkreśla, że wszystkie unijne 
wytyczne polityczne w dziedzinie spraw 
społecznych i zatrudnienia powinny 
opierać się na wzmocnionej koordynacji 
dialogu społecznego na szczeblu UE; 
wzywa Komisję i partnerów społecznych 
do wykorzystania rezultatów dialogu 
makroekonomicznego oraz trójstronnych 
szczytów społecznych jako bezpośredniego 
materiału na potrzeby rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego, wspólnego 
sprawozdania o zatrudnieniu oraz 
opracowania zaleceń dla poszczególnych 
krajów; wzywa Komisję do zaprzestania 
nacisków na państwa członkowskie w 
kwestii decentralizowania rokowań 
zbiorowych;

Or. en

Poprawka 227
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 60
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Projekt rezolucji Poprawka

60. podkreśla, że wszystkie reformy rynku 
pracy powinny opierać się na wzmocnionej 
koordynacji dialogu społecznego na 
szczeblu UE;

60. podkreśla, że wszystkie reformy rynku 
pracy powinny opierać się na wzmocnionej 
koordynacji dialogu społecznego;

Or. en

Poprawka 228
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. podkreśla, że wszystkie reformy rynku 
pracy powinny opierać się na wzmocnionej 
koordynacji dialogu społecznego na 
szczeblu UE;

60. podkreśla, że wszystkie reformy rynku 
pracy powinny opierać się na wzmocnionej 
koordynacji dialogu społecznego na 
szczeblu UE, jak również na szczeblu 
krajowym, a także – w odpowiednich 
przypadkach – na szczeblu regionalnym i 
lokalnym;

Or. en

Poprawka 229
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. podkreśla, że trojka potwierdziła, iż 
wysokiej jakości uczestnictwo partnerów 
społecznych oraz mocny dialog społeczny, 
również na szczeblu krajowym, są 
kluczowe dla sukcesu wszelkich reform 
oraz że – szczególnie przy reformach unii 
gospodarczej i walutowej – należy 
zwiększać udział partnerów społecznych w 

61. przypomina, że dobre rządy w ramach 
unii gospodarczej i walutowej mogą być 
skuteczne i przynieść efekty tylko 
wówczas, gdy zaangażowanie wykażą 
wszystkie zainteresowane strony, w tym 
partnerzy społeczni i społeczeństwo 
obywatelskie; podkreśla, że trojka 
potwierdziła, iż wysokiej jakości 
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procesie nowego zarządzania gospodarką, 
zwłaszcza w europejskim semestrze; z 
zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą pełniejszego 
zaangażowania partnerów społecznych w 
proces semestru europejskiego, m.in. w 
komisji dialogu społecznego przed 
corocznym przyjęciem rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego;

uczestnictwo partnerów społecznych oraz 
mocny dialog społeczny, również na 
szczeblu krajowym, są kluczowe dla 
sukcesu wszelkich reform oraz że –
szczególnie przy reformach unii 
gospodarczej i walutowej – należy 
zwiększać udział partnerów społecznych w 
procesie nowego zarządzania gospodarką, 
zwłaszcza w europejskim semestrze; z 
zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą pełniejszego 
zaangażowania partnerów społecznych w 
proces semestru europejskiego, m.in. w 
komisji dialogu społecznego przed 
corocznym przyjęciem rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego; zachęca Komisję i 
państwa członkowskie do zapewnienia 
przestrzegania demokratycznej zasady 
dialogu społecznego, uświęconej w art. 11 
TUE, poprzez znaczące i 
ustrukturyzowane zaangażowanie 
odnośnych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego w zarządzanie 
gospodarką, a zwłaszcza w proces 
europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 230
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. podkreśla, że trojka potwierdziła, iż 
wysokiej jakości uczestnictwo partnerów 
społecznych oraz mocny dialog społeczny, 
również na szczeblu krajowym, są 
kluczowe dla sukcesu wszelkich reform 
oraz że – szczególnie przy reformach unii 
gospodarczej i walutowej – należy 
zwiększać udział partnerów społecznych w 
procesie nowego zarządzania gospodarką, 
zwłaszcza w europejskim semestrze; z 

61. podkreśla, że programy trojki stanowią 
wycofanie suwerenności politycznej i atak 
na krajowe instytucje demokratyczne oraz 
państwowe organy;
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zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji dotyczącą pełniejszego 
zaangażowania partnerów społecznych w 
proces semestru europejskiego, m.in. w 
komisji dialogu społecznego przed 
corocznym przyjęciem rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 231
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Zalecenie -1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

Zalecenie -1: w sprawie kluczowych 
obszarów priorytetowych europejskiego 
semestru
Parlament Europejski wzywa Radę 
Europejską do dokonania zmiany pięciu 
kluczowych obszarów priorytetowych dla 
europejskiego semestru na 2014 r. 
polegającej na dodaniu nowego 
kluczowego obszaru priorytetowego, jakim 
są bardziej sprawiedliwe systemy 
podatkowe, w których obciążenie 
podatkowe jest przesunięte z zatrudnienia 
w kierunku zanieczyszczeń oraz w których 
walczy się z uchylaniem się od 
opodatkowania oraz oszustwami 
podatkowymi;

Or. en

Poprawka 232
Sari Essayah

Projekt rezolucji
 Załącznik do projektu rezolucji 
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Projekt rezolucji Poprawka

Załącznik skreślony

Or. en

Poprawka 233
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Zalecenie 1

Projekt rezolucji Poprawka

Zalecenie 1: Wskaźniki społeczne skreślone
Parlament Europejski uważa, że roczne 
wytyczne polityki przyjmowane przez Radę 
Europejską w oparciu o roczną analizę 
wzrostu gospodarczego powinny mieć na 
celu:
Komisja powinna uczynić wskaźniki 
społeczne wiążącymi w celu niezbędnego 
zrównania ich z tablicą wyników 
procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej.
Komisja powinna uwzględnić w tablicy 
wyników dodatkowe wskaźniki, 
szczególnie wskaźnik ubóstwa dzieci, 
godnej pracy i europejskiej płacy 
zapewniającej utrzymanie na minimalnym 
poziomie, tak by właściwie ocenić sytuację 
społeczną w Europie;
Komisja powinna wykorzystywać 
społeczną tabelę wyników nie tylko jako 
narzędzie analityczne, ale również jako 
podstawę do opracowania konkretnych 
wskaźników dla państw członkowskich 
dotyczących tego, w jaki sposób państwa 
mogą przeciwdziałać lub zapobiegać 
bezrobociu, ograniczać nierówności 
społeczne, promować aktywne włączenie i 
zapobiegać dumpingowi socjalnemu, co 
znalazłoby następnie odzwierciedlenie w 



PE522.992v01-00 136/171 AM\1009138PL.doc

PL

opracowaniu i realizacji zaleceń dla 
poszczególnych krajów na 2014 r.;
Rada powinna określić konkretne 
poziomy referencyjne dla wskaźników 
zatrudnienia i sytuacji społecznej w 
postaci unijnej płaszczyzny ochrony 
socjalnej, by uruchomić w odpowiednim 
czasie środki aktywizacji na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 234
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Zalecenie 1 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna uczynić wskaźniki 
społeczne wiążącymi w celu niezbędnego 
zrównania ich z tablicą wyników 
procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej.

skreślony

Or. en

Poprawka 235
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Zalecenie 1 – akapit trzeci a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Zachęca Komisję do składania 
sprawozdań z oceny wpływu społecznego 
prowadzonej na potrzeby zaleceń dla 
poszczególnych krajów;

Or. en
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Poprawka 236
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Zalecenie 1 – akapit czwarty

Projekt rezolucji Poprawka

Rada powinna określić konkretne poziomy 
referencyjne dla wskaźników zatrudnienia i 
sytuacji społecznej w postaci unijnej 
płaszczyzny ochrony socjalnej, by 
uruchomić w odpowiednim czasie środki 
aktywizacji na szczeblu UE;

Komisja powinna zaproponować 
konkretne poziomy referencyjne dla 
wskaźników zatrudnienia i sytuacji 
społecznej, by uruchomić w odpowiednim 
czasie środki wsparcia na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 237
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Zalecenie 2

Projekt rezolucji Poprawka

Zalecenie 2: Eurogrupa na szczeblu 
ministrów zatrudnienia i spraw 
społecznych

skreślone

Parlament Europejski uważa, że roczne 
wytyczne polityki przyjmowane przez Radę 
Europejską w oparciu o roczną analizę 
wzrostu gospodarczego powinny mieć na 
celu:
Eurogrupa powinna przed szczytami 
państw strefy euro odbywać spotkania na 
szczeblu ministrów zatrudnienia i spraw 
społecznych, aby lepiej uwzględnić obawy 
dotyczące kwestii społecznych i 
zatrudnienia w dyskusjach i decyzjach 
władz strefy euro oraz wnieść wkład w 
spotkania szefów państw i rządów strefy 
euro;

Or. en
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Poprawka 238
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Zalecenie 2

Projekt rezolucji Poprawka

Eurogrupa na szczeblu ministrów 
zatrudnienia i spraw społecznych
Eurogrupa powinna przed szczytami 
państw strefy euro odbywać spotkania na 
szczeblu ministrów zatrudnienia i spraw 
społecznych, aby lepiej uwzględnić obawy 
dotyczące kwestii społecznych i 
zatrudnienia w dyskusjach i decyzjach 
władz strefy euro oraz wnieść wkład w 
spotkania szefów państw i rządów strefy 
euro;

skreślone

Or. en

Poprawka 239
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Zalecenie 3

Projekt rezolucji Poprawka

Zalecenie 3: Pakt na rzecz zwiększenia 
inwestycji i produktywności w UE

skreślone

Parlament Europejski uważa, że roczne 
wytyczne polityki przyjmowane przez Radę 
Europejską w oparciu o roczną analizę 
wzrostu gospodarczego powinny mieć na 
celu:
Komisja powinna skoncentrować się w 
bardziej ambitny sposób na ponownym 
stymulowaniu popytu wewnętrznego, 
który pozostaje w stagnacji, a będzie 
kluczowy z perspektywy tworzenia 
stabilnych miejsc pracy oraz 
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produktywności, a także z perspektywy 
unikania ryzyka deflacyjnego;
Komisja i Rada powinny pilnie 
wprowadzić ambitny skoordynowany plan 
inwestycyjny oraz zwiększyć poziom 
finansowania w celu ustabilizowania 
wzrostu gospodarczego oraz wysokiej 
jakości miejsc pracy w perspektywie 
krótkookresowej, a także zwiększenia 
potencjału w perspektywie 
średniookresowej, zgodnie z celami 
określonymi w strategii „Europa 2020” 
oraz w Pakcie na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia 
uzgodnionym w czerwcu 2012 r.
Państwa członkowskie powinny chronić i 
promować inwestycje w edukację, badania 
i innowacje. Apeluje do Komisji o 
poszukiwanie i promowanie reform 
niezbędnych do wyłączenia inwestycji na 
rzecz produktywności z celów dotyczących 
deficytu określonych w zasadach UE, tak 
aby je wyodrębnić ze względu na ich 
potencjał w generowaniu wzrostu 
gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc 
pracy;
Zobowiązania określone w krajowych 
programach reform na rok 2014 muszą 
być wystarczające do tego, by osiągnąć 
cele strategii „Europa 2020”.
Państwa członkowskie powinny planować 
skuteczniejsze wykorzystanie swoich 
budżetów krajowych na rzecz osiągnięcia 
celów strategii „Europa 2020”.
Fundusze europejskie
Parlament Europejski uważa, że roczne 
wytyczne polityki przyjmowane przez Radę 
Europejską w oparciu o roczną analizę 
wzrostu gospodarczego powinny mieć na 
celu:
Ze względu na kluczową rolę, jaką w 
rozwoju krajowych programów w ramach 
europejskiego semestru odgrywa polityka 
spójności, polityka ta powinna stanowić 
główny punkt rocznej analizy wzrostu 
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gospodarczego na 2014 r.; Komisja 
powinna zagwarantować, że na realizację 
celów określonych w ramach strategii 
„Europa 2020” zostanie przeznaczona 
odpowiednia ilość unijnych funduszy;
Komisja powinna pilnie dokonać 
przeprogramowania niewykorzystanych 
funduszy strukturalnych na rzecz 
programów zatrudniania młodzieży oraz 
MŚP. Apeluje do Komisji, aby ta znalazła 
szczególne rozwiązania dla państw o 
bardzo wysokiej stopie bezrobocia, które 
ze względu na problemy dotyczące 
współfinansowania będą zmuszone 
zwrócić fundusze unijne; W tym 
kontekście zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie możliwości wykluczenia 
udziału państw członkowskich we 
współfinansowaniu funduszy i programów 
UE – w ramach działu 1 „Trwały wzrost” 
wieloletnich ram finansowych – w 
procesie obliczania deficytu 
strukturalnego określonego w drugim 
pakiecie dotyczącym zarządzania 
gospodarczego;
Komisja powinna zastosować zasadę 
koncentracji wydatków na wstępie w 
odniesieniu do wszystkich funduszy na 
lata 2014–2020 dla państw członkowskich 
wykazujących najwyższe poziomy 
bezrobocia oraz realizujących proces 
zasadniczej konsolidacji budżetowej, 
szczególnie w odniesieniu do programów 
na rzecz zwiększenia wzrostu 
gospodarczego, zatrudnienia i inwestycji 
strategicznych;
Co najmniej 25% krajowych środków 
spójnościowych powinno być w tych 
państwach członkowskich o najwyższym 
poziomie bezrobocia i ubóstwa 
wykorzystanych na konkretne programy 
realizowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Or. en
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Poprawka 240
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
 Zalecenie 3 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna skoncentrować się w 
bardziej ambitny sposób na ponownym 
stymulowaniu popytu wewnętrznego, 
który pozostaje w stagnacji, a będzie 
kluczowy z perspektywy tworzenia 
stabilnych miejsc pracy oraz 
produktywności, a także z perspektywy 
unikania ryzyka deflacyjnego;

Podkreśla, że jeżeli Europa chce wyjść 
silniejsza z kryzysu gospodarczego, stać 
się bardziej konkurencyjna i spójna, mieć 
wyższy poziom wzrostu oraz zapewnić 
działanie systemów bezpieczeństwa 
socjalnego w perspektywie 
długoterminowej, musi wspierać usługi 
publiczne o wysokiej jakości, w pełni 
wykorzystywać potencjał swojej siły 
roboczej w celu gwarantowania praw 
pracowników, a także wspierać rokowania 
zbiorowe oraz publiczne i powszechne 
zabezpieczenie społeczne;

Or. en

Poprawka 241
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Zalecenie 3 – akapit trzeci

Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie powinny chronić i 
promować inwestycje w edukację, badania 
i innowacje. Apeluje do Komisji o 
poszukiwanie i promowanie reform 
niezbędnych do wyłączenia inwestycji na 
rzecz produktywności z celów dotyczących 
deficytu określonych w zasadach UE, tak 
aby je wyodrębnić ze względu na ich 
potencjał w generowaniu wzrostu 
gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc 
pracy;

Państwa członkowskie powinny chronić i 
promować inwestycje w edukację, badania 
i innowacje.
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Or. en

Poprawka 242
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Zalecenie 3 – akapit czwarty i piąty

Projekt rezolucji Poprawka

Zobowiązania określone w krajowych 
programach reform na rok 2014 muszą 
być wystarczające do tego, by osiągnąć 
cele strategii „Europa 2020”.

Zaleca, aby państwa członkowskie, 
szczególnie kraje peryferyjne 
gospodarczo, opracowały politykę 
zapewniającą skuteczną ochronę 
produkcji i krajowego aparatu produkcji, 
zastąpienie importu produkcją krajową, 
skuteczne środki służące zmniejszeniu 
kosztów produkcji: energii, transportu, 
komunikacji, kredytów itp., utrzymanie 
suwerennej kontroli nad krajowymi 
zasobami, rozwinięcie rynku 
wewnętrznego jako składowej wzrostu 
gospodarczego, skuteczne wsparcie 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw, a także 
dywersyfikację relacji gospodarczych i 
handlowych oraz współpracy z innymi 
państwami spoza UE.

Państwa członkowskie powinny planować 
skuteczniejsze wykorzystanie swoich 
budżetów krajowych na rzecz osiągnięcia 
celów strategii „Europa 2020”.

Politykę, która wdraża koniec 
prywatyzacji i przywrócenie publicznej 
kontroli nad strategicznymi sektorami 
krajowej gospodarki, w tym nacjonalizację 
bankowości, która to bankowość ma 
służyć pracownikom i ludziom, skuteczne 
wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw, a także 
dywersyfikację relacji gospodarczych i 
handlowych oraz współpracy z innymi 
państwami spoza UE.

Or. en
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Poprawka 243
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Zalecenie 3 – akapit siódmy

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna pilnie dokonać 
przeprogramowania niewykorzystanych 
funduszy strukturalnych na rzecz 
programów zatrudniania młodzieży oraz 
MŚP. Apeluje do Komisji, aby ta znalazła 
szczególne rozwiązania dla państw o 
bardzo wysokiej stopie bezrobocia, które 
ze względu na problemy dotyczące 
współfinansowania będą zmuszone 
zwrócić fundusze unijne; W tym 
kontekście zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie możliwości wykluczenia 
udziału państw członkowskich we 
współfinansowaniu funduszy i programów 
UE – w ramach działu 1 „Trwały wzrost” 
wieloletnich ram finansowych – w procesie 
obliczania deficytu strukturalnego 
określonego w drugim pakiecie 
dotyczącym zarządzania gospodarczego;

Komisja powinna przy ustalaniu 
programów operacyjnych dopilnować, aby 
państwa członkowskie przeznaczały swoje 
fundusze strukturalne na tworzenie 
nowych miejsc pracy oraz zwalczanie 
bezrobocia młodzieży. Apeluje do 
Komisji, aby ta znalazła szczególne 
rozwiązania dla państw o bardzo wysokiej 
stopie bezrobocia, które ze względu na 
problemy dotyczące współfinansowania 
będą zmuszone zwrócić fundusze unijne; 
W tym kontekście zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie możliwości wykluczenia 
udziału państw członkowskich we 
współfinansowaniu funduszy i programów 
UE – w ramach działu 1 „Trwały wzrost” 
wieloletnich ram finansowych – w procesie 
obliczania deficytu strukturalnego 
określonego w drugim pakiecie 
dotyczącym zarządzania gospodarczego;

Or. en

Poprawka 244
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Zalecenie 3 – akapit siódmy

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna pilnie dokonać 
przeprogramowania niewykorzystanych 
funduszy strukturalnych na rzecz 
programów zatrudniania młodzieży oraz 
MŚP. Apeluje do Komisji, aby ta znalazła 
szczególne rozwiązania dla państw o 
bardzo wysokiej stopie bezrobocia, które 

Komisja powinna pilnie dokonać 
przeprogramowania niewykorzystanych 
funduszy strukturalnych na rzecz 
programów zatrudniania młodzieży oraz 
MŚP. Apeluje do Komisji, aby ta znalazła 
szczególne rozwiązania dla państw o 
bardzo wysokiej stopie bezrobocia, które 
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ze względu na problemy dotyczące 
współfinansowania będą zmuszone 
zwrócić fundusze unijne. W tym 
kontekście zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie możliwości wykluczenia 
udziału państw członkowskich we 
współfinansowaniu funduszy i programów 
UE – w ramach działu 1 „Trwały wzrost” 
wieloletnich ram finansowych – w 
procesie obliczania deficytu 
strukturalnego określonego w drugim 
pakiecie dotyczącym zarządzania 
gospodarczego;

ze względu na problemy dotyczące 
współfinansowania będą zmuszone 
zwrócić fundusze unijne;

Or. en

Poprawka 245
Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Zalecenie 3 – akapit ósmy

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna zastosować zasadę 
koncentracji wydatków na wstępie w 
odniesieniu do wszystkich funduszy na lata 
2014–2020 dla państw członkowskich 
wykazujących najwyższe poziomy 
bezrobocia oraz realizujących proces 
zasadniczej konsolidacji budżetowej, 
szczególnie w odniesieniu do programów 
na rzecz zwiększenia wzrostu 
gospodarczego, zatrudnienia i inwestycji 
strategicznych;

Komisja powinna zastosować zasadę 
koncentracji wydatków na wstępie w 
odniesieniu do tych funduszy, które są 
kluczowe z perspektywy zwalczania 
kryzysu, takich jak Europejski Fundusz 
Społeczny na lata 2014–2020, przy 
jednoczesnym uważnym monitorowaniu 
niepożądanych skutków koncentracji 
wydatków na wstępie, do których należy 
ryzyko automatycznego umorzenia 
zobowiązań oraz oddziaływania na profile 
płatności, odnośnie do państw 
członkowskich wykazujących najwyższe 
poziomy bezrobocia oraz realizujących 
proces zasadniczej konsolidacji 
budżetowej, szczególnie w odniesieniu do 
programów na rzecz zwiększenia wzrostu 
gospodarczego, zatrudnienia i inwestycji 
strategicznych;

Or. en
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Poprawka 246
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Zalecenie 4

Projekt rezolucji Poprawka

Zalecenie 4: Wysokiej jakości miejsca 
pracy oraz godziwe pensje w celu 
zwiększenia produktywności

skreślone

Parlament Europejski uważa, że roczne 
wytyczne polityki przyjmowane przez Radę 
Europejską w oparciu o roczną analizę 
wzrostu gospodarczego powinny mieć na 
celu:
Jednostkowe koszty pracy, koszty 
produkcji oraz marża zysku
Komisja Europejska powinna zauważyć, 
że przywracanie europejskiej 
konkurencyjności w oparciu o nadmierne 
dostosowanie jednostkowych kosztów 
pracy poprzez ograniczenie płac 
spowodowało poważne nadwyrężenie siły 
nabywczej wielu pracowników UE, 
obniżyło dochód gospodarstw domowych, 
zmniejszyło popyt wewnętrzny, przez co 
pogłębiło problem bezrobocia i 
wykluczenia społecznego, szczególnie w 
państwach najbardziej dotkniętych 
kryzysem; Zwraca się do Komisji o 
naprawienie tej sytuacji.
Międzysektorowa polityka przywracania 
konkurencyjności musi uwzględniać 
również strategie dotyczące innych 
kosztów produkcji, rozwoju cen oraz 
marży zysku;
Komisja powinna dążyć do bardziej 
zrównoważonego wyjścia z kryzysu i 
ambitnie podchodzić do zaleceń dla 
krajów centralnych, które dysponują 
przestrzenią do realizowania 
ekspansywnej polityki poprzez 
podnoszenie zarobków, co pozwoliłoby 



PE522.992v01-00 146/171 AM\1009138PL.doc

PL

obniżyć nadmierną presję deflacyjną na 
południową część Europy i pomogłoby 
uniknąć ryzyka pogłębiających się 
nierówności wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy w strefie euro;
Komisja powinna zauważyć, że obecna 
strategia zwiększania konkurencyjności 
zewnętrznej, przyczyniająca się do 
jednoczesnej presji deflacyjnej na 
wszystkie państwa strefy euro, zmniejsza 
do minimum prognozowane wyniki netto 
w kontekście popytu zewnętrznego 
osiąganego kosztem popytu 
wewnętrznego;
Zarobki i godziwe płace
Komisja powinna przedstawić wniosek 
dotyczący środków, które rozwiązywałyby 
problem nierówności i gwarantowałyby 
godziwe płace. Wzywa państwa 
członkowskie do zwalczania ubóstwa 
wśród osób pracujących poprzez realizację 
takiej polityki rynku pracy, która dąży do 
zapewnienia osobom pracującym pensji 
wystarczającej na utrzymanie, co jest 
ważne nie tylko z perspektywy spójności 
społecznej i sprawiedliwości społecznej, 
ale także z perspektywy utrzymywania 
silnej gospodarki.
Komisja powinna przeanalizować 
możliwość zmniejszenia presji na pensje 
poprzez systemy płacy minimalnej, która 
mogłaby być różna w różnych państwach, 
tak aby odzwierciedlać medianę zarobków 
i różne poziomy produktywności, co 
pozwoliłoby ograniczyć ryzyko deflacyjne, 
zmniejszyć nierówności, ograniczyć 
konkurencyjność w wymiarze 
nominalnym oraz nierównowagę sald na 
rachunku obrotów bieżących;
Jakość miejsc pracy
Zaleca położenie w zaleceniach dla
poszczególnych krajów na 2014 r. 
większego nacisku na jakość miejsc pracy, 
która jest kluczowa w gospodarce 
wymagającej specjalistycznej wiedzy, aby 



AM\1009138PL.doc 147/171 PE522.992v01-00

PL

promować wysoką produktywność pracy 
oraz szybkie innowacje w oparciu o 
wykwalifikowaną, łatwo dostosowującą 
się do warunków i zaangażowaną siłę 
roboczą, która ma zapewnione normy w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz poczucie bezpieczeństwa, a także 
rozsądne godziny pracy; Wytyczne 
polityczne powinny koncentrować się w 
szczególności na dostępie pracowników do 
podstawowych praw pracownika 
określonych w traktatach, bez uszczerbku 
dla ustawodawstwa państw 
członkowskich;
Zwalczanie istnienia i rozpowszechniania 
niepewnych warunków zatrudnienia i 
fikcyjnego samozatrudnienia oraz 
dopilnowanie, aby osoby zatrudnione na 
umowach tymczasowych lub na niepełny 
etat oraz osoby prowadzące działalność na 
własny rachunek miały odpowiednią 
ochronę socjalną i dostęp do szkoleń;
Zapewnienie skutecznego egzekwowania 
przepisów dyrektywy ustanawiającej 
ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i 
pracy;

Or. en

Poprawka 247
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Zalecenie 4 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja Europejska powinna zauważyć, 
że przywracanie europejskiej 
konkurencyjności w oparciu o nadmierne 
dostosowanie jednostkowych kosztów 
pracy poprzez ograniczenie płac
spowodowało poważne nadwyrężenie siły 
nabywczej wielu pracowników UE, 

Apeluje o bardziej elastyczne i 
dynamiczne rynki pracy, zdolne do 
przystosowania się do utrudnionej sytuacji 
gospodarczej bez uciekania się do 
zwolnień; Przypomina, że brak 
wewnętrznej elastyczności wielu rynków
pracy spowodował zwolnienia, które 
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obniżyło dochód gospodarstw domowych, 
zmniejszyło popyt wewnętrzny, przez co 
pogłębiło problem bezrobocia i 
wykluczenia społecznego, szczególnie w 
państwach najbardziej dotkniętych 
kryzysem; Zwraca się do Komisji o 
naprawienie tej sytuacji.

poważnie nadwyrężyły siłę nabywczą
wielu pracowników UE, obniżyły dochód 
gospodarstw domowych i zmniejszyły
popyt wewnętrzny, przez co pogłębiły
problem bezrobocia i wykluczenia 
społecznego, szczególnie w państwach 
najbardziej dotkniętych kryzysem; Zwraca 
się do Komisji i państw członkowskich o 
naprawienie tej sytuacji.

Or. en

Poprawka 248
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Zalecenie 4 – akapit trzeci

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna dążyć do bardziej 
zrównoważonego wyjścia z kryzysu i 
ambitnie podchodzić do zaleceń dla krajów 
centralnych, które dysponują przestrzenią 
do realizowania ekspansywnej polityki 
poprzez podnoszenie zarobków, co 
pozwoliłoby obniżyć nadmierną presję 
deflacyjną na południową część Europy i 
pomogłoby uniknąć ryzyka pogłębiających 
się nierówności wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy w strefie euro;

Komisja powinna dążyć do bardziej 
zrównoważonego wyjścia z kryzysu i 
ambitnie podchodzić do zaleceń dla krajów 
centralnych, które dysponują przestrzenią 
do realizowania ekspansywnej polityki, co 
pozwoliłoby obniżyć nadmierną presję 
deflacyjną na południową część Europy i 
pomogłoby uniknąć ryzyka pogłębiających 
się nierówności wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy w strefie euro;

Or. en

Poprawka 249
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Zalecenie 4 – akapit czwarty

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna zauważyć, że obecna 
strategia zwiększania konkurencyjności 

skreślony
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zewnętrznej, przyczyniająca się do 
jednoczesnej presji deflacyjnej na 
wszystkie państwa strefy euro, zmniejsza 
do minimum prognozowane wyniki netto 
w kontekście popytu zewnętrznego 
osiąganego kosztem popytu 
wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 250
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Zalecenie 4 – akapit szósty

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna przeanalizować 
możliwość zmniejszenia presji na pensje 
poprzez systemy płacy minimalnej, która 
mogłaby być różna w różnych państwach, 
tak aby odzwierciedlać medianę zarobków 
i różne poziomy produktywności, co 
pozwoliłoby ograniczyć ryzyko deflacyjne, 
zmniejszyć nierówności, ograniczyć 
konkurencyjność w wymiarze nominalnym 
oraz nierównowagę sald na rachunku 
obrotów bieżących;

Komisja powinna przeanalizować 
możliwość zmniejszenia presji na pensje 
poprzez systemy płacy minimalnej, w tych 
państwach, w których istnieją, która to 
strategia mogłaby być różna w różnych 
państwach, tak aby odzwierciedlać 
medianę zarobków i różne poziomy 
produktywności, co pozwoliłoby 
ograniczyć ryzyko deflacyjne, zmniejszyć 
nierówności, ograniczyć konkurencyjność 
w wymiarze nominalnym oraz 
nierównowagę sald na rachunku obrotów 
bieżących;

Or. en

Poprawka 251
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Zalecenie 4 – akapit siódmy

Projekt rezolucji Poprawka

Zaleca położenie w zaleceniach dla 
poszczególnych krajów na 2014 r. 

Podkreśla, że środki mające na celu 
poprawę bezpieczeństwa poprzez 
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większego nacisku na jakość miejsc pracy, 
która jest kluczowa w gospodarce 
wymagającej specjalistycznej wiedzy, aby 
promować wysoką produktywność pracy 
oraz szybkie innowacje w oparciu o 
wykwalifikowaną, łatwo dostosowującą 
się do warunków i zaangażowaną siłę 
roboczą, która ma zapewnione normy w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz poczucie bezpieczeństwa, a także 
rozsądne godziny pracy. Wytyczne 
polityczne powinny koncentrować się w 
szczególności na dostępie pracowników do 
podstawowych praw pracownika 
określonych w traktatach, bez uszczerbku 
dla ustawodawstwa państw 
członkowskich;

likwidowanie niepewności zatrudnienia i 
nietypowych postanowień umownych 
związanych z takimi niepewnymi formami 
zatrudnienia powinny być powszechnie 
przyjmowane przez państwa członkowskie 
w celu ograniczenia stosowania 
nietypowych form zatrudnienia, których 
nadużywanie powinno być karane; 
Państwa członkowskie muszą zatem 
zastosować połączenie bezpiecznych i 
wiarygodnych umów o pracę, aktywnej i 
integracyjnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, systemów zabezpieczenia 
społecznego o wysokiej jakości 
wspierających zmiany sytuacji zawodowej, 
którym powinno towarzyszyć jasne 
określenie praw bezrobotnych 
uprawnionych do odpowiednich 
świadczeń i środków dostosowanych do 
potrzeb, umożliwiających znalezienie 
zatrudnienia o wysokiej jakości lub – w 
razie konieczności – szkolenie i 
podwyższanie swoich kwalifikacji i 
kompetencji;

Or. en

Poprawka 252
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Zalecenie 5

Projekt rezolucji Poprawka

Zalecenie 5: Ponowna koncentracja na 
zmniejszeniu zadłużenia prywatnego 
będącego jednym z czynników najbardziej 
spowalniających wzrost gospodarczy i 
tworzenie nowych miejsc pracy w Europie

skreślone

Parlament Europejski uważa, że roczne 
wytyczne polityki przyjmowane przez Radę 
Europejską w oparciu o roczną analizę 
wzrostu gospodarczego powinny mieć na 
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celu:
Komisja powinna zauważyć, że 
zmniejszanie prywatnego zadłużenia jest 
hamowane nadmierną koncentracją na 
ograniczaniu długu publicznego; wzywa 
do bardziej zrównoważonego podejścia 
wobec unikania czynnika najbardziej 
spowalniającego wzrost gospodarczy i 
tworzenie nowych miejsc pracy w 
Europie;
Państwa członkowskie i Komisja powinny 
wypracować środki umożliwiające 
uporządkowaną restrukturyzację 
zadłużenia, szczególnie gospodarstwom 
domowym i MŚP, w celu zapewnienia 
zrównoważoności zadłużenia prywatnego, 
która stanowi warunek wstępny 
inwestycji, wzrostu gospodarczego i 
tworzenia nowych miejsc pracy;
Nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie uczyniły z dostępu MŚP do 
finansowania absolutny priorytet w 
swoich krajowych planach na rzecz 
wzrostu; apeluje do państw członkowskich 
o zapewnianie łatwego dostępu do 
europejskich funduszy przeznaczonych na 
ten cel;
Komisja powinna wraz z państwami 
członkowskimi zaangażować się w 
tworzenie rozwiązań obejmujących 
kredyty odnawialne finansowanych z 
połączenia oficjalnych i prywatnych 
środków lub finansowanych poprzez 
gwarancje wystawiane przez instytucje 
europejskie, takie jak Europejski Bank 
Inwestycyjny, w celu wsparcia pilnego 
przywrócenia płynności gospodarstwom 
domowym i MŚP;
Wzywa do wzmocnienia alternatywnych 
źródeł finansowania sektora prywatnego, 
takich jak silne banki spółdzielcze i 
publiczne banki rozwoju, które mogą 
promować kierowanie płynności do 
gospodarki realnej oraz odpowiednie 
finansowanie projektów i rozwoju;
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Poprawka 253
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Zalecenie 5 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna zauważyć, że 
zmniejszanie prywatnego zadłużenia jest 
hamowane nadmierną koncentracją na
ograniczaniu długu publicznego; wzywa do 
bardziej zrównoważonego podejścia wobec 
unikania czynnika najbardziej 
spowalniającego wzrost gospodarczy i 
tworzenie nowych miejsc pracy w Europie;

Komisja powinna zauważyć, że 
zmniejszaniu prywatnego zadłużenia 
powinno się poświęcać tyle samo uwagi co
ograniczaniu długu publicznego; wzywa do 
bardziej zrównoważonego podejścia wobec 
unikania czynnika najbardziej 
spowalniającego wzrost gospodarczy i 
tworzenie nowych miejsc pracy w Europie;

Or. en

Poprawka 254
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Zalecenie 6

Projekt rezolucji Poprawka

Zalecenie 6: Reformy służące poprawie 
jakości uczestnictwa w rynku pracy

skreślone

Parlament Europejski uważa, że roczne 
wytyczne polityki przyjmowane przez Radę 
Europejską w oparciu o roczną analizę 
wzrostu gospodarczego powinny mieć na 
celu:
Krajowe plany zatrudnienia dotyczące 
ogółu społeczeństwa i młodzieży
Komisja powinna w zaleceniach dla 
poszczególnych krajów na 2014 r. uczynić 
obowiązkowymi prezentacje krajowych 
planów zatrudnienia odnoszących się do 
ogółu społeczeństwa i młodzieży;
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Komisja powinna uwzględnić w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów 
opartych na rocznej analizie wzrostu 
gospodarczego na 2014 r. jakość pracy, 
szkolenia, dostęp do uczenia się przez całe 
życie, podstawowe prawa pracowników, 
wsparcie mobilności na rynku pracy oraz 
samozatrudnienie poprzez zwiększenie 
bezpieczeństwa pracowników;
Reformy rynku pracy oraz aktywna 
polityka rynku pracy
W reformach na rynku pracy należy 
koncentrować się na zwiększeniu 
wydajności i efektywności pracy w celu 
poprawy konkurencyjności gospodarki 
UE oraz umożliwienia zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego i tworzenia 
nowych miejsc pracy, przy jednoczesnym 
rygorystycznym poszanowaniu litery i 
ducha europejskiego społecznego dorobku 
prawnego i określonych w nim zasad; 
Reformy na rynkach pracy powinny być 
wdrażane w sposób propagujący jakość 
miejsc pracy;
W ramach strukturalnych reform rynku 
pracy należy wprowadzić wewnętrzną 
elastyczność w celu utrzymania 
zatrudnienia w czasach kryzysu 
gospodarczego oraz zapewnić wysoką 
jakość miejsc pracy i bezpieczeństwo przy 
zmianie miejsca zatrudnienia, systemy 
świadczeń dla bezrobotnych oparte na 
wymogach aktywizacji i powiązane ze 
strategiami reintegracji, których celem 
jest zachęcanie do podejmowania pracy 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
wystarczających dochodów, 
postanowienia umowne mające na celu 
zwalczanie segmentacji rynku pracy, 
przewidywanie restrukturyzacji 
gospodarczej, a także zapewnić dostęp do 
uczenia się przez całe życie;
Państwa członkowskie powinny unikać 
tworzenia firmom warunków do 
rezygnacji z układów zbiorowych pracy 
wyższego szczebla i zmiany sektorowych 
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porozumień dotyczących płac, 
skutkujących pozbawianiem wielu 
pracowników przysługującego im prawa 
do rokowań zbiorowych;
Państwa członkowskie powinny zwiększyć 
zakres i skuteczność aktywnej polityki 
rynku pracy w ścisłej współpracy z 
partnerami społecznymi;
Przeciwdziałanie niedopasowaniu 
umiejętności
Poprawa kontrolowania potrzeb w 
zakresie umiejętności w określonych 
sektorach lub regionach oraz jak 
najszybsze zaradzenie niedopasowaniu 
tych umiejętności.
Komisja i państwa członkowskie powinny 
ze sobą współpracować w zakresie 
opracowywania unijnej panoramy 
umiejętności w celu całościowego 
zobrazowania potrzeb UE w zakresie 
umiejętności.
Promowanie współpracy i synergii 
pomiędzy sektorem kształcenia i szkolenia 
a przedsiębiorstwami w celu przewidzenia 
potrzeb w zakresie umiejętności oraz 
dostosowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy, tak aby 
wyposażyć siłę roboczą w niezbędne 
umiejętności oraz ułatwić przechodzenie 
od etapu kształcenia i szkolenia do pracy;
Promowanie dostępu do uczenia się przez 
całe życie na rzecz wszystkich grup 
wiekowych, nie tylko poprzez formalne 
uczenie się, lecz także poprzez rozwój 
pozaformalnego i nieformalnego uczenia 
się.
Ustanowienie do roku 2015 systemu 
walidacji pozaformalnego i nieformalnego 
uczenia się w odniesieniu do europejskich 
ram kwalifikacji;
Bezrobocie młodzieży
Domaga się przyjęcia europejskiego paktu 
na rzecz zatrudnienia młodych, który 
wprowadziłby w życie od dawna 
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zatwierdzone środki oraz przeznaczenia 
nowych zasobów i środków na zwalczanie 
bezrobocia młodzieży, zmniejszanie liczby 
młodzieży niekształcącej się, niepracującej 
ani nieszkolącej się (NEET), z 
uwzględnieniem jakościowego aspektu 
godnej pracy z pełnym poszanowaniem 
podstawowych norm pracy;
Państwa członkowskie powinny pilnie 
wdrożyć programy gwarancji dla 
młodzieży i efektywnie wykorzystywać 
dostępne zasoby, koncentrując działania 
na osobach w najtrudniejszej sytuacji.
Komisja i państwa członkowskie powinny 
zwiększyć finansowanie gwarancji dla 
młodzieży zgodnie z szacunkami 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP), z których wynika, że w samej 
strefie euro potrzeba 21 mld EUR na 
realizację skutecznego programu 
zwalczania bezrobocia młodzieży. Wzywa 
Komisję do uczynienia priorytetu z 
gwarancji dla młodzieży w kontekście 
zwiększenia dostępnego budżetu w 
obiecanym śródokresowym przeglądzie 
wieloletnich ram finansowych;
Komisja i Rada powinny rozważyć 
rozwiązanie dopuszczające dysponowanie 
również przez państwa członkowskie 
objęte procedurą nadmiernego deficytu 
przestrzenią fiskalną pozwalającą na 
skorzystanie z tych środków, w 
szczególności poprzez tymczasowe 
wyłączenie współfinansowania przez 
państwa członkowskie środków na rzecz 
zwalczania bezrobocia młodzieży z 
naliczania nadmiernego deficytu;
Komisja powinna zaproponować ramy 
jakości staży, które będą obejmowały 
między innymi kryteria dotyczące 
właściwego wynagradzania, efektów 
szkolenia, warunków pracy, a także norm 
higieny i bezpieczeństwa; wzywa Komisję, 
państwa członkowskie i europejskich 
partnerów społecznych do ambitnego 
wdrażania sojuszu na rzecz przygotowania 
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zawodowego;
Osoby starsze oraz osoby długotrwale 
bezrobotne
Państwa członkowskie powinny stworzyć 
możliwości zatrudnienia dla osób 
starszych, gwarantując dostęp do uczenia 
się przez całe życie, wprowadzając politykę 
podatkową zachęcającą do 
kontynuowania pracy zawodowej oraz 
wspierając aktywne starzenie się w 
dobrym zdrowiu;
Długotrwale bezrobotni powinni być 
wspierani poprzez tworzenie miejsc pracy i 
zintegrowane podejścia oparte na 
aktywnym włączaniu, w tym pozytywne 
aktywizujące zachęty, jak np. 
indywidualne poradnictwo oraz programy 
„praca zamiast zasiłku”, odpowiednie 
systemy świadczeń oraz dostęp do usług 
wysokiej jakości w celu ułatwienia im 
odbudowywania więzi z rynkiem pracy i 
uzyskania dostępu do miejsc pracy 
wysokiej jakości;
Kobiety
Komisja powinna kłaść większy nacisk na 
zdecydowane zwiększanie udziału kobiet w 
rynku pracy, który jest kluczowy dla 
osiągnięcia celu w zakresie zatrudnienia 
określonego w ramach strategii „Europa 
2020”; apeluje o środki, takie jak 
przystępna cenowo opieka i opieka nad 
dziećmi, odpowiednie programy urlopów 
macierzyńskich, ojcowskich i 
rodzicielskich oraz elastyczność czasu i 
miejsca pracy;
Państwa członkowskie powinny szanować 
i promować równość płci w ramach 
polityki krajowej i krajowych programów 
reform;
Inne grupy priorytetowe
P a ń s t w a  członkowskie powinny 
uwzględnić w swoich krajowych 
programach reform kluczowe środki 
dotyczące zatrudnienia i włączenia 
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społecznego przyjęte w ramach 
europejskiej strategii na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Apeluje do Komisji 
Europejskiej o to, aby środki te stanowiły 
część jej zaleceń dla poszczególnych 
krajów w 2014 r.
Apeluje o włączenie mniejszości do 
priorytetów rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego na 2014 r., których udział 
w rynku pracy jest kluczowy dla 
osiągnięcia celu w zakresie zatrudnienia 
określonego w ramach strategii „Europa 
2020”; Apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o przeciwdziałanie 
niskiemu poziomowi uczestnictwa w 
rynku pracy osób należących do 
mniejszości (np. romskiej).

Or. en

Poprawka 255
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Zalecenie 6 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

Krajowe plany zatrudnienia dotyczące 
ogółu społeczeństwa i młodzieży

Krajowe plany zatrudnienia dotyczące 
ogółu społeczeństwa i młodzieży

Komisja powinna w zaleceniach dla 
poszczególnych krajów na 2014 r. uczynić 
obowiązkowymi prezentacje krajowych 
planów zatrudnienia odnoszących się do 
ogółu społeczeństwa i młodzieży;

Państwa członkowskie powinny 
prezentować plany zatrudnienia 
odnoszące się do ogółu społeczeństwa i 
młodzieży w krajowych programach 
reform na 2014 r.;

Or. en

Poprawka 256
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Zalecenie 6 – akapit piąty
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Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie powinny unikać 
tworzenia firmom warunków do 
rezygnacji z układów zbiorowych pracy 
wyższego szczebla i zmiany sektorowych 
porozumień dotyczących płac, 
skutkujących pozbawianiem wielu 
pracowników przysługującego im prawa 
do rokowań zbiorowych;

skreślony

Or. en

Poprawka 257
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Zalecenie 6 – akapit dziewiąty

Projekt rezolucji Poprawka

Promowanie współpracy i synergii 
pomiędzy sektorem kształcenia i szkolenia 
a przedsiębiorstwami w celu przewidzenia 
potrzeb w zakresie umiejętności oraz 
dostosowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy, tak aby 
wyposażyć siłę roboczą w niezbędne 
umiejętności oraz ułatwić przechodzenie 
od etapu kształcenia i szkolenia do pracy;

Promowanie współpracy i synergii 
pomiędzy sektorem kształcenia i szkolenia 
a przedsiębiorstwami w celu przewidzenia 
potrzeb w zakresie umiejętności oraz 
dostosowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy, tak aby 
wyposażyć siłę roboczą w niezbędne 
umiejętności oraz ułatwić przechodzenie 
od etapu kształcenia i szkolenia do pracy;
w tym kontekście kluczową rolę powinny 
odgrywać dwutorowe systemy edukacji;

Or. en

Poprawka 258
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Zalecenie 6 – akapit trzynasty
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Projekt rezolucji Poprawka

Komisja i państwa członkowskie powinny 
zwiększyć finansowanie gwarancji dla 
młodzieży zgodnie z szacunkami 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP), z których wynika, że w samej 
strefie euro potrzeba 21 mld EUR na 
realizację skutecznego programu 
zwalczania bezrobocia młodzieży. Wzywa 
Komisję do uczynienia priorytetu z 
gwarancji dla młodzieży w kontekście 
zwiększenia dostępnego budżetu w 
obiecanym śródokresowym przeglądzie 
wieloletnich ram finansowych;

Wzywa Komisję do uczynienia priorytetu z 
gwarancji dla młodzieży w kontekście 
zwiększenia dostępnego budżetu w 
obiecanym śródokresowym przeglądzie 
wieloletnich ram finansowych;

Or. en

Poprawka 259
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Zalecenie 6 – akapit piętnasty

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna zaproponować ramy 
jakości staży, które będą obejmowały 
między innymi kryteria dotyczące 
właściwego wynagradzania, efektów 
szkolenia, warunków pracy, a także norm 
higieny i bezpieczeństwa; wzywa Komisję, 
państwa członkowskie i europejskich 
partnerów społecznych do ambitnego 
wdrażania sojuszu na rzecz przygotowania 
zawodowego;

Komisja powinna zaproponować ramy 
jakości staży, które będą obejmowały 
między innymi kryteria dotyczące efektów 
szkolenia i właściwej pracy; wzywa 
Komisję, państwa członkowskie i 
europejskich partnerów społecznych do 
ambitnego wdrażania sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego;

Or. en

Poprawka 260
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
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Zalecenie 7

Projekt rezolucji Poprawka

Zalecenie 7: Poprawa dobrowolnej 
mobilności pracowników

skreślone

Parlament Europejski uważa, że roczne 
wytyczne polityki przyjmowane przez Radę 
Europejską w oparciu o roczną analizę 
wzrostu gospodarczego powinny mieć na 
celu:
Komisja, mając na uwadze liczbę 
pracowników – szczególnie młodych –
opuszczających kraj pochodzenia i 
przenoszących się do innych państw UE w 
poszukiwaniu możliwości zatrudnienia, 
powinna opracować odpowiednie środki 
służące zmianie prawa unijnego w celu 
zagwarantowania możliwości 
przenoszenia uprawnień emerytalnych 
oraz zapewnienia kontynuacji świadczeń 
wynikających z zatrudnienia przez co 
najmniej trzy miesiące, podczas których 
osoba poszukuje pracy w innym państwie 
członkowskim;
Doskonalenie europejskiego portalu 
mobilności zawodowej (EURES) poprzez 
zintensyfikowanie i poszerzenie jego 
zakresu działań, w szczególności poprzez 
propagowanie mobilności młodzieży; 
apeluje o opracowanie w tym celu 
konkretnej strategii, w ramach której wraz 
z państwami członkowskimi należy 
podkreślać, że mobilność musi pozostać 
dobrowolna, a działania mające na celu 
tworzenie miejsc pracy i ośrodków 
szkoleniowych na miejscu nie mogą być 
przez to w żaden sposób ograniczane;
Komisja powinna poszukiwać możliwości 
zaangażowania państw członkowskich 
należących do unii gospodarczej i 
walutowej w zwiększoną współpracę 
mającą na celu przyjęcie ustawodawstwa 
sprzyjającego mobilności pracowników w 
obrębie unii gospodarczej i walutowej w 
sposób szybszy i bardziej skuteczny (np. 
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przepisów w sprawie przenoszenia 
dodatkowych uprawnień emerytalnych lub 
przyjęcia umowy o współpracy między 
krajowymi agencjami zatrudnienia państw 
należących do unii gospodarczej i 
walutowej).

Or. en

Poprawka 261
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Zalecenie 7 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja, mając na uwadze liczbę 
pracowników – szczególnie młodych –
opuszczających kraj pochodzenia i 
przenoszących się do innych państw UE w 
poszukiwaniu możliwości zatrudnienia, 
powinna opracować odpowiednie środki 
służące zmianie prawa unijnego w celu 
zagwarantowania możliwości przenoszenia 
uprawnień emerytalnych oraz zapewnienia 
kontynuacji świadczeń wynikających z 
zatrudnienia przez co najmniej trzy 
miesiące, podczas których osoba poszukuje 
pracy w innym państwie członkowskim;

Komisja, mając na uwadze liczbę 
pracowników – szczególnie młodych –
opuszczających kraj pochodzenia i 
przenoszących się do innych państw UE w 
poszukiwaniu możliwości zatrudnienia, 
powinna opracować odpowiednie środki w 
celu zagwarantowania możliwości 
przenoszenia uprawnień emerytalnych oraz 
zapewnienia kontynuacji świadczeń 
wynikających z zatrudnienia przez co 
najmniej trzy miesiące, podczas których 
osoba poszukuje pracy w innym państwie 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 262
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Zalecenie 7 – akapit trzeci

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja powinna poszukiwać możliwości 
zaangażowania państw członkowskich 
należących do unii gospodarczej i 

skreślony
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walutowej w zwiększoną współpracę 
mającą na celu przyjęcie ustawodawstwa 
sprzyjającego mobilności pracowników w 
obrębie unii gospodarczej i walutowej w 
sposób szybszy i bardziej skuteczny (np. 
przepisów w sprawie przenoszenia 
dodatkowych uprawnień emerytalnych lub 
przyjęcia umowy o współpracy między 
krajowymi agencjami zatrudnienia państw 
należących do unii gospodarczej i 
walutowej).

Or. en

Poprawka 263
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Zalecenie 8

Projekt rezolucji Poprawka

Zalecenie 8: W kierunku bardziej 
sprawiedliwych systemów podatkowych

skreślone

Parlament Europejski uważa, że roczne 
wytyczne polityki przyjmowane przez Radę 
Europejską w oparciu o roczną analizę 
wzrostu gospodarczego powinny mieć na 
celu:
P a ń s t w a  członkowskie powinny 
reformować podatki w celu zmniejszenia 
presji na osoby o niskich zarobkach oraz 
osoby będące drugim żywicielem rodziny, 
które to podatki według Komisji pozostają 
wysokie i wykazują tendencję rosnącą;
Komisja powinna wziąć pod uwagę 
sprawozdanie Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego z października 
2013 r. w sprawie podatków, w którym 
wskazuje on na istniejącą możliwość 
lepszego i bardziej progresywnego 
nakładania podatków w celu zwiększania 
uzasadnienia działań konsolidacyjnych, 
przy jednoczesnym podejmowaniu 
większej liczby d z i a ł a ń  w celu 
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promowania wzrostu i osiąganiu przy tym 
dodatkowych przychodów;
Państwa członkowskie powinny przesunąć 
obciążenia podatkowe z zatrudnienia w 
kierunku innych form zrównoważonych 
podatków, takich jak ujednolicony 
podatek od osób prawnych, podatek od 
transakcji finansowych (PTF) oraz 
podatek od emisji dwutlenku węgla;
Państwa członkowskie powinny przyjąć 
środki sprzyjające tworzeniu nowych 
miejsc pracy, takie jak reformy podatku 
związanego z zatrudnieniem, które 
przewidywałyby zachęty finansowe 
dotyczące zatrudniania, wsparcie 
dobrowolnego samozatrudnienia oraz 
promowanie działalności w sektorach 
strategicznych;
Należy zmniejszyć opodatkowanie pracy, a 
zwłaszcza stosować ukierunkowane 
tymczasowe redukcje składek na 
ubezpieczenie społeczne lub programy 
dofinansowania miejsc pracy dla nowych 
pracowników, w szczególności w 
odniesieniu do pracowników słabo 
opłacanych i o niskich kwalifikacjach, 
osób długotrwale bezrobotnych oraz 
innych grup znajdujących się w trudnym 
położeniu, a jednocześnie dbać o 
stabilność publicznych systemów 
emerytalnych w perspektywie 
długoterminowej;
Zwalczanie pracy nierejestrowanej, 
fikcyjnego samozatrudnienia oraz oszustw 
podatkowych, w szczególności w 
warunkach obecnej konsolidacji 
budżetowej, tak aby chronić pracowników 
oraz dochody i zapewniać zaufanie 
społeczne co do sprawiedliwości i 
skuteczności systemów podatkowych; 
Przekształcenie nieformalnej i 
niezarejestrowanej pracy w legalne 
zatrudnienie, między innymi poprzez 
zwiększenie uprawnień inspekcji pracy.

Or. en
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Poprawka 264
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Zalecenie 8 – akapit pierwszy a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ważne jest przyjęcie polityki dotyczącej 
planów podatkowych, która ukróci 
skandaliczne faworyzowanie banków, 
spekulacji finansowych oraz 
najważniejszych krajowych i 
zagranicznych grup gospodarczych;

Or. en

Poprawka 265
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Zalecenie 8 – akapit trzeci

Projekt rezolucji Poprawka

Państwa członkowskie powinny przesunąć 
obciążenia podatkowe z zatrudnienia w 
kierunku innych form zrównoważonych 
podatków, takich jak ujednolicony 
podatek od osób prawnych, podatek od 
transakcji finansowych (PTF) oraz 
podatek od emisji dwutlenku węgla;

Państwa członkowskie powinny przesunąć 
obciążenia podatkowe z zatrudnienia w 
kierunku innych form zrównoważonych 
podatków; 

Or. en

Poprawka 266
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Zalecenie 8 – akapit piąty
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Projekt rezolucji Poprawka

Należy zmniejszyć opodatkowanie pracy, a 
zwłaszcza stosować ukierunkowane 
tymczasowe redukcje składek na 
ubezpieczenie społeczne lub programy 
dofinansowania miejsc pracy dla nowych 
pracowników, w szczególności w 
odniesieniu do pracowników słabo 
opłacanych i o niskich kwalifikacjach, 
osób długotrwale bezrobotnych oraz 
innych grup znajdujących się w trudnym 
położeniu, a jednocześnie dbać o stabilność 
publicznych systemów emerytalnych w 
perspektywie długoterminowej;

Należy zmniejszyć opodatkowanie pracy, a 
zwłaszcza stosować ukierunkowane 
tymczasowe redukcje składek na 
ubezpieczenie społeczne lub programy 
dofinansowania miejsc pracy dla nowych 
pracowników, w szczególności w 
odniesieniu do młodzieży, pracowników 
słabo opłacanych i o niskich 
kwalifikacjach, osób długotrwale 
bezrobotnych oraz innych grup 
znajdujących się w trudnym położeniu, a 
jednocześnie dbać o stabilność publicznych 
systemów emerytalnych w perspektywie 
długoterminowej;

Or. en

Poprawka 267
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Zalecenie 9

Projekt rezolucji Poprawka

Zalecenie 9: Należy zmniejszyć poziom 
ubóstwa i wykluczenia społecznego

skreślone

Parlament Europejski uważa, że roczne 
wytyczne polityki przyjmowane przez Radę 
Europejską w oparciu o roczną analizę 
wzrostu gospodarczego powinny mieć na 
celu:
Państwa członkowskie powinny wzmocnić 
siatki bezpieczeństwa i zapewnić 
skuteczność systemów opieki społecznej 
oraz inwestować w środki zapobiegawcze;
Apeluje do Komisji o uwzględnienie 
wpływu programów dostosowań 
gospodarczych na postępy w osiąganiu 
zasadniczych celów strategii „Europa 
2020” w tych państwach członkowskich, 
które doświadczają trudności finansowych 
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oraz o uzgodnienie zmian mających na 
celu ujednolicenie programów 
dostosowań względem celów strategii 
„Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 268
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Zalecenie 10

Projekt rezolucji Poprawka

Zalecenie 10: Stabilne emerytury skreślone
Parlament Europejski uważa, że roczne 
wytyczne polityki przyjmowane przez Radę 
Europejską w oparciu o roczną analizę 
wzrostu gospodarczego powinny mieć na 
celu:
Komisja i państwa członkowskie powinny 
stosować się do zaleceń Parlamentu 
zawartych w zielonej i białej księdze w 
sprawie emerytur;
Reformy emerytalne wymagają spójności 
politycznej i społecznej i mogą zakończyć 
się sukcesem jedynie wtedy, gdy zostaną 
wynegocjowane z partnerami 
społecznymi;
Aby zagwarantować stabilność systemów 
emerytalnych: można podnieść faktyczny 
wiek emerytalny bez podnoszenia 
obowiązkowego wieku emerytalnego 
poprzez ograniczenie liczby osób wcześnie 
opuszczających rynek pracy; uważa, że w 
celu skutecznego podniesienia 
efektywnego wieku emerytalnego 
reformom systemów emerytalnych muszą 
towarzyszyć strategie polityczne 
ograniczające dostęp do systemów 
wczesnych emerytur i innych możliwości 
wczesnego przejścia na emeryturę, mające 
na celu rozwój możliwości zatrudnienia 
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osób starszych, zapewnienie dostępu do 
uczenia się przez całe życie, wdrożenie 
polityk obejmujących korzyści podatkowe 
zachęcające do kontynuacji pracy 
zawodowej, a także wsparcie aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu;

Or. en

Poprawka 269
Verónica Lope Fontagné, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Projekt rezolucji
Zalecenie 10 – akapit trzeci

Projekt rezolucji Poprawka

Aby zagwarantować stabilność systemów 
emerytalnych: można podnieść faktyczny 
wiek emerytalny bez podnoszenia 
obowiązkowego wieku emerytalnego 
poprzez ograniczenie liczby osób wcześnie 
opuszczających rynek pracy; uważa, że w 
celu skutecznego podniesienia 
efektywnego wieku emerytalnego 
reformom systemów emerytalnych muszą 
towarzyszyć strategie polityczne 
ograniczające dostęp do systemów 
wczesnych emerytur i innych możliwości 
wczesnego przejścia na emeryturę, mające 
na celu rozwój możliwości zatrudnienia 
osób starszych, zapewnienie dostępu do 
uczenia się przez całe życie, wdrożenie 
polityk obejmujących korzyści podatkowe 
zachęcające do kontynuacji pracy 
zawodowej, a także wsparcie aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu;

Aby zagwarantować stabilność systemów 
emerytalnych: uważa, że w celu 
skutecznego podniesienia efektywnego 
wieku emerytalnego oraz zmniejszenia 
liczby osób wcześnie opuszczających 
rynek pracy reformom systemów 
emerytalnych muszą towarzyszyć strategie 
polityczne ograniczające dostęp do 
systemów wczesnych emerytur i innych 
możliwości wczesnego przejścia na 
emeryturę, mające na celu rozwój 
możliwości zatrudnienia osób starszych, 
zapewnienie dostępu do uczenia się przez 
całe życie, wdrożenie polityk 
obejmujących korzyści podatkowe 
oferujące zachęty do kontynuacji pracy 
zawodowej, a także wsparcie aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu;

Or. en

Poprawka 270
Verónica Lope Fontagné, Ria Oomen-Ruijten

Projekt rezolucji
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Zalecenie 10 – akapit trzeci a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Zwraca uwagę na nierówny postęp i 
poziom ambicji państw członkowskich w 
opracowywaniu i wdrażaniu reform 
strukturalnych mających na celu 
podniesienie poziomu zatrudnienia, 
stopniowe wycofywanie systemów 
umożliwiających wcześniejsze 
przechodzenie na emeryturę i ocenianie 
na poziomie państwa członkowskiego i z 
udziałem partnerów społecznych potrzeby 
zrównoważonego skorelowania 
ustawowego i rzeczywistego wieku 
emerytalnego ze wzrostem średniej 
długości życia;

Or. en

Poprawka 271
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Zalecenie 11

Projekt rezolucji Poprawka

Zalecenie 11: Europejskie społeczne 
mechanizmy stabilizujące

skreślone

Parlament Europejski uważa, że roczne 
wytyczne polityki przyjmowane przez Radę 
Europejską w oparciu o roczną analizę 
wzrostu gospodarczego powinny mieć na 
celu:
Polityka społeczna oraz normy socjalne 
nie mogą być wykorzystywane jako 
czynniki dostosowawcze w krajach unii 
gospodarczej i walutowej 
doświadczających negatywnych wstrząsów 
gospodarczych;
Komisja powinna stworzyć zieloną księgę 
w sprawie automatycznych mechanizmów 
stabilizujących w strefie euro, aby pomóc 
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w przeciwdziałaniu asymetrycznym 
wstrząsom, unikaniu wyczerpania 
opiekuńczości państwa oraz wzmocnieniu 
przez to stabilności całej unii gospodarczej 
i walutowej;
Zwraca się do Rady Europejskiej, by na 
posiedzeniu w grudniu określiła 
konkretne kroki zmierzające do budowy 
autentycznego filaru społecznego i 
polityki zatrudnienia jako części unii 
gospodarczej i walutowej na podstawie 
metody wspólnotowej oraz do dalszego 
opracowywania sposobów wprowadzenia 
europejskiego systemu świadczeń dla 
bezrobotnych jako automatycznego 
mechanizmu stabilizującego w strefie 
euro

Or. en

Poprawka 272
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Zalecenie 11 – akapit trzeci

Projekt rezolucji Poprawka

Zwraca się do Rady Europejskiej, by na 
posiedzeniu w grudniu określiła 
konkretne kroki zmierzające do budowy 
autentycznego filaru społecznego i 
polityki zatrudnienia jako części unii 
gospodarczej i walutowej na podstawie 
metody wspólnotowej oraz do dalszego 
opracowywania sposobów wprowadzenia 
europejskiego systemu świadczeń dla 
bezrobotnych jako automatycznego 
mechanizmu stabilizującego w strefie euro

Zwraca się do Komisji, aby ta dokonała 
oceny możliwości rozwinięcia społecznego
wymiaru unii gospodarczej i walutowej 
oraz aby dalej opracowywała sposoby 
wprowadzenia europejskiego systemu 
świadczeń dla bezrobotnych jako 
automatycznego mechanizmu 
stabilizującego w strefie euro

Or. en
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Poprawka 273
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Zalecenie 12

Projekt rezolucji Poprawka

Zalecenie 12: Konieczność wzmocnienia 
legitymacji demokratycznej i dialogu 
społecznego

skreślone

Parlament Europejski uważa, że roczne 
wytyczne polityki przyjmowane przez Radę 
Europejską w oparciu o roczną analizę 
wzrostu gospodarczego powinny mieć na 
celu:
Wszystkie reformy rynku pracy powinny 
opierać się na wzmocnionej koordynacji 
dialogu społecznego na szczeblu UE;
Zagwarantowanie i wzmocnienie wysokiej 
jakości uczestnictwa partnerów 
społecznych oraz mocnego dialogu 
społecznego, również na szczeblu 
krajowym, jest kluczowe dla sukcesu 
wszelkich reform, a – szczególnie w 
reformach unii gospodarczej i walutowej 
– należy zwiększyć udział partnerów 
społecznych w procesie nowego 
zarządzania gospodarką, zwłaszcza w 
europejskim semestrze
Wdrożenie propozycji Komisji dotyczącej 
zwiększonego zaangażowania partnerów 
społecznych w proces semestru 
europejskiego, m.in. w komisji dialogu 
społecznego przed corocznym przyjęciem 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego;
Rada Europejska i państwa członkowskie 
powinny zapewnić ścisłe zaangażowanie 
parlamentów narodowych i regionalnych, 
partnerów społecznych, władz publicznych 
oraz społeczeństwa obywatelskiego 
w realizację i monitorowanie wytycznych 
politycznych na mocy strategii „Europa 
2020” oraz w proces zarządzania 
gospodarką, aby zapewnić ich poczucie 
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odpowiedzialności;
Rada Europejska i Komisja powinny 
skuteczniej włączyć monitorowanie i 
ocenę osiągania celów w zakresie 
zatrudnienia, celów społecznych i celów w 
zakresie kształcenia, określonych w 
strategii „Europa 2020”, w europejski 
semestr w 2014 r.;

Or. en

Poprawka 274
Verónica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Zalecenie 12 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

Wszystkie reformy rynku pracy powinny 
opierać się na wzmocnionej koordynacji 
dialogu społecznego na szczeblu UE;

Wszystkie reformy rynku pracy powinny 
opierać się na wzmocnionej koordynacji 
dialogu społecznego;

Or. en


