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AM_Com_NonLegOpinion

Poprawka 1
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 
11 czerwca 2013 r. w sprawie 
budownictwa socjalnego w Unii 
Europejskiej (2012/2293(INI)),

Or. en

Poprawka 2
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Umocowanie 1 b (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 
4 lipca 2013 r. zatytułowaną „Wpływ 
kryzysu na dostęp słabszych grup 
społecznych do usług opieki” 
(2013/2044(INI)),

Or. en

Poprawka 3
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając wysłuchanie publiczne 
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przeprowadzone przez Komisję 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Parlamentu Europejskiego w dniu 
9 stycznia 2014 r. nt. zatrudnienia 
i społecznych aspektów działań i roli trojki 
w sprawie objętych programem państw 
członkowskich strefy euro,

Or. en

Poprawka 4
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Umocowanie 1 b (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając cztery projekty not 
w sprawie polityki dotyczące oceny 
aspektów i wyzwań społecznych 
i w dziedzinie zatrudnienia w Grecji, 
Portugalii, Irlandii i na Cyprze 
przygotowane w styczniu 2014 r. dla DG 
ds. Polityki Wewnętrznej Unii 
Europejskiej, Dyrekcja A – Dyrekcja 
ds. Polityki Gospodarczej i Naukowej, 
Dział ds. Wspierania Zarządzania 
Gospodarczego,

Or. en

Poprawka 5
Sari Essayah

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że środki programu 
dostosowań gospodarczych w Grecji (maj 
2010 r. i marzec 2012 r.), Irlandii (grudzień 
2010 r.), Portugalii (maj 2011 r.) i na 
Cyprze (czerwiec 2013 r.) miały 

A. mając na uwadze, że środki programu 
dostosowań gospodarczych przedsięwzięte
na skutek kryzysu finansowego i w celu 
jego zażegnania w Grecji (maj 2010 r. 
i marzec 2012 r.), Irlandii (grudzień 2010 
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bezpośredni i pośredni wpływ na poziomy 
zatrudnienia i zgubny wpływ na sytuację 
socjalną; mając na uwadze, że chociaż 
wszystkie programy zostały formalnie 
podpisane przez Komisję, zostały 
opracowane wspólnie z MFW, Eurogrupą, 
Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) 
i Komisją, podobnie jak wspólnie została 
ustalona ich warunkowość;

r.), Portugalii (maj 2011 r.) i na Cyprze 
(czerwiec 2013 r.) miały bezpośredni 
i pośredni wpływ na poziomy zatrudnienia 
i zgubny wpływ na sytuację socjalną; 
mając na uwadze, że chociaż wszystkie 
programy zostały formalnie podpisane 
przez Komisję, zostały opracowane 
wspólnie z MFW, Eurogrupą, Europejskim 
Bankiem Centralnym (EBC), danym 
krajem członkowskim i Komisją, podobnie 
jak wspólnie została ustalona ich 
warunkowość;

Or. fi

Poprawka 6
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że środki programu 
dostosowań gospodarczych w Grecji (maj 
2010 r. i marzec 2012 r.), Irlandii 
(grudzień 2010 r.), Portugalii (maj 
2011 r.) i na Cyprze (czerwiec 2013 r.) 
miały bezpośredni i pośredni wpływ na 
poziomy zatrudnienia i zgubny wpływ na 
sytuację socjalną; mając na uwadze, że 
chociaż wszystkie programy zostały 
formalnie podpisane przez Komisję, 
zostały opracowane wspólnie z MFW,
Eurogrupą, Europejskim Bankiem 
Centralnym (EBC) i Komisją, podobnie jak 
wspólnie została ustalona ich 
warunkowość;

A. mając na uwadze, że kryzysowa 
sytuacja gospodarcza, w jakiej znajdowały 
się Grecja, Irlandia, Portugalia i Cypr, 
miała bezpośredni i pośredni wpływ na 
poziomy zatrudnienia i zgubny wpływ na 
sytuację socjalną; mając na uwadze, że 
chociaż wszystkie programy zostały 
formalnie podpisane przez Komisję, 
zostały opracowane wspólnie z MFW, 
Eurogrupą, Europejskim Bankiem 
Centralnym (EBC) i Komisją, podobnie jak 
wspólnie została ustalona ich 
warunkowość;

Or. es

Poprawka 7
Regina Bastos
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Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że środki programu 
dostosowań gospodarczych w Grecji (maj 
2010 r. i marzec 2012 r.), Irlandii
(grudzień 2010 r.), Portugalii (maj 2011 r.) 
i na Cyprze (czerwiec 2013 r.) miały 
bezpośredni i pośredni wpływ na poziomy 
zatrudnienia i zgubny wpływ na sytuację 
socjalną; mając na uwadze, że chociaż 
wszystkie programy zostały formalnie 
podpisane przez Komisję, zostały 
opracowane wspólnie z MFW, Eurogrupą, 
Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) 
i Komisją, podobnie jak wspólnie została 
ustalona ich warunkowość;

A. mając na uwadze, że w kontekście 
kryzysu gospodarczego i finansowego 
Grecja (maj 2010 r. i marzec 2012 r.), 
Irlandia (grudzień 2010 r.), Portugalia
(maj 2011 r.) i Cypr (czerwiec 2013 r.) 
w obliczu pogorszenia swej sytuacji 
gospodarczej zwróciły się z prośbą 
o wsparcie finansowe do Unii 
Europejskiej, państw członkowskich strefy 
euro i Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego oraz podpisały programy 
dostosowań gospodarczych, których 
środki miały bezpośredni i pośredni wpływ 
na poziomy zatrudnienia i warunki życia 
wielu osób; mając na uwadze, że chociaż 
wszystkie programy zostały formalnie 
podpisane przez Komisję, zostały 
opracowane wspólnie z MFW, Eurogrupą, 
Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), 
Komisją i państwami członkowskimi 
otrzymującymi pomoc, podobnie jak 
wspólnie została ustalona ich 
warunkowość;

Or. pt

Poprawka 8
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że środki programu 
dostosowań gospodarczych w Grecji (maj 
2010 r. i marzec 2012 r.), Irlandii 
(grudzień 2010 r.), Portugalii (maj 2011 r.) 
i na Cyprze (czerwiec 2013 r.) miały 
bezpośredni i pośredni wpływ na poziomy 

A. mając na uwadze zmniejszenie zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej, które 
nagromadziły się przez długi czas 
w Grecji, Irlandii, Portugalii i na Cyprze
i miały bezpośredni i pośredni wpływ na 
poziomy zatrudnienia i zgubny wpływ na 



PE526.372v01-00 6/133 AM\1015492PL.doc

PL

zatrudnienia i zgubny wpływ na sytuację 
socjalną; mając na uwadze, że chociaż 
wszystkie programy zostały formalnie
podpisane przez Komisję, zostały 
opracowane wspólnie z MFW, Eurogrupą, 
Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) 
i Komisją, podobnie jak wspólnie została 
ustalona ich warunkowość;

sytuację socjalną; mając na uwadze, że 
konsekwencje te byłyby znacznie gorsze 
gdyby nie solidarność państw strefy euro 
i społeczności międzynarodowej; mając na 
uwadze, że chociaż wszystkie programy 
zostały podpisane przez Radę i rządy 
zainteresowanych państw, zostały 
opracowane wspólnie z MFW, Eurogrupą, 
Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), 
Komisją i rządami krajowymi 
wnioskującymi o wsparcie finansowe, 
podobnie jak wspólnie została ustalona ich
warunkowość;

Or. en

Poprawka 9
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że środki programu 
dostosowań gospodarczych w Grecji (maj 
2010 r. i marzec 2012 r.), Irlandii (grudzień 
2010 r.), Portugalii (maj 2011 r.) i na 
Cyprze (czerwiec 2013 r.) miały 
bezpośredni i pośredni wpływ na poziomy 
zatrudnienia i zgubny wpływ na sytuację 
socjalną; mając na uwadze, że chociaż 
wszystkie programy zostały formalnie 
podpisane przez Komisję, zostały 
opracowane wspólnie z MFW, Eurogrupą, 
Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) 
i Komisją, podobnie jak wspólnie została 
ustalona ich warunkowość;

A. mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy i środki programu dostosowań 
gospodarczych w Grecji (maj 2010 r. 
i marzec 2012 r.), Irlandii (grudzień 
2010 r.), Portugalii (maj 2011 r.) i na 
Cyprze (czerwiec 2013 r.) miały 
bezpośredni i pośredni wpływ na poziomy 
zatrudnienia i sytuację socjalną; mając na 
uwadze, że chociaż wszystkie programy 
zostały formalnie podpisane przez 
Komisję, zostały opracowane wspólnie 
z MFW, Eurogrupą, Europejskim Bankiem 
Centralnym (EBC) i Komisją, podobnie jak 
wspólnie została ustalona ich 
warunkowość;

Or. en

Poprawka 10
Inês Cristina Zuber
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Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że celem tzw. 
programów pomocy finansowo-
gospodarczej jest spełnienie trzech 
głównych założeń: ograniczenie 
nierówności budżetowych, poprawa 
konkurencyjności i udzielenie pomocy 
bankom, lecz w praktyce wskutek 
zastosowanych środków dochody 
pracowników zostały bezpośrednio 
przekazane monopolistycznym grupom 
finansowo-gospodarczym; mając na 
uwadze, że w Portugalii polityka 
konsolidacji budżetowej przyniosła recesję 
i przełożyła się na zwiększenie obciążeń 
podatkowych ponoszonych przez 
pracowników, a w imię konkurencyjności 
udzielono wsparcia dla deregulacji 
zatrudnienia i brutalnych cięć płac 
pracowników oraz ogólnego zubożenia 
społeczeństwa i kraju;

Or. pt

Poprawka 11
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że polityka 
konsolidacji fiskalnej i budżetowej jest 
odpowiedzią na sytuację gospodarczą 
i socjalną, w jakiej znajdują się Grecja, 
Cypr, Portugalia i Irlandia, a nie jej 
przyczyną;

Or. es
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Poprawka 12
Marian Harkin

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że środki służące 
ograniczeniom budżetowym mają
nieproporcjonalne skutki dla grup 
o niskich dochodach, co powoduje wzrost 
poziomu ubóstwa, deprywacji 
i nierówności w zakresie zdrowia ze 
względu na szczególne uzależnienie grup 
o niskich dochodach od publicznych 
systemów opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 13
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że programy 
dostosowań gospodarczych zostały 
zrealizowane ze względu na kryzysową 
sytuację, w jakiej znajdowały się ich 
gospodarki, która groziła nawet 
bankructwem;

Or. es

Poprawka 14
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że polityka 
oszczędnościowa prowadzi do wzrostu 
bezrobocia i obniżenia płac, nasilenia 
emigracji wśród młodych oraz 
pracowników o wyższym poziomie 
wykształcenia i kwalifikacji, a także 
mniejszych inwestycji w edukację, 
przyczyniając się do ograniczenia 
zdolności produkcyjnych pracowników;

Or. pt

Poprawka 15
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że gdy zapewniona 
będzie stabilność gospodarcza i budżetowa 
w czterech krajach, w centrum uwagi 
powinny znaleźć się kwestie socjalne, 
a szczególny nacisk powinien zostać 
położony na tworzenie miejsc pracy;

Or. es

Poprawka 16
Emer Costello

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że art. 9 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) stanowi: „Przy określaniu 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)
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i realizacji swoich polityk i działań Unia 
bierze pod uwagę wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wyłączenia społecznego, a także 
z wysokim poziomem kształcenia, 
szkolenia oraz ochrony zdrowia 
ludzkiego”;

Or. en

Poprawka 17
Emer Costello

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że art. 36 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej 
zobowiązuje Unię do uznawania 
i szanowania dostępu „do usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym”, przewidzianego 
„w ustawodawstwach i praktykach 
krajowych, zgodnie z Traktatami, w celu 
wspierania spójności społecznej 
i terytorialnej Unii”; mając na uwadze, że 
art. 14 (TFUE) stanowi, że „zważywszy na 
miejsce, jakie usługi świadczone 
w ogólnym interesie gospodarczym 
zajmują wśród wspólnych wartości Unii, 
jak również ich znaczenie we wspieraniu 
jej spójności społecznej i terytorialnej, 
Unia i Państwa Członkowskie, każde 
w granicach swych kompetencji 
i w granicach stosowania Traktatów, 
zapewniają, aby te usługi funkcjonowały 
na podstawie zasad i na warunkach,
w szczególności gospodarczych 
i finansowych, które pozwolą im 
wypełniać ich zadania”; mając na 
uwadze, że art. 345 TFUE stanowi, że 
Traktaty nie przesądzają „w niczym zasad 
prawa własności w państwach 
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członkowskich”; oraz mając na uwadze, 
że w Protokole nr 26 w sprawie usług 
świadczonych w interesie ogólnym 
szczegółowo określono wspólne wartości 
Unii w odniesieniu do usług świadczonych 
w ogólnym interesie gospodarczym;

Or. en

Poprawka 18
Emer Costello

Projekt opinii
Motyw E

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że Karta Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej 
przewiduje między innymi prawo do 
rokowań i działań zbiorowych (art. 28), 
ochronę w przypadku nieuzasadnionego 
zwolnienia z pracy (art. 30), należyte 
i sprawiedliwe warunki pracy (art. 31), 
uznanie i poszanowanie prawa do 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego 
oraz do usług społecznych, a także, w celu 
„zwalczania wykluczenia społecznego 
i ubóstwa”, prawo do „godnej egzystencji 
wszystkim osobom pozbawionym 
wystarczających środków” (art. 34), prawo 
dostępu do profilaktycznej opieki 
zdrowotnej i prawo do korzystania 
z leczenia (art. 35) oraz poszanowanie 
dostępu do usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym (art. 36);

E. mając na uwadze, że Karta praw 
podstawowych Unii Europejskiej 
przewiduje między innymi prawo do 
rokowań i działań zbiorowych (art. 28), 
ochronę w przypadku nieuzasadnionego 
zwolnienia z pracy (art. 30), należyte 
i sprawiedliwe warunki pracy (art. 31), 
uznanie i poszanowanie prawa do 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego 
oraz do usług społecznych, a także, w celu 
„zwalczania wykluczenia społecznego 
i ubóstwa”, prawo do „godnej egzystencji 
wszystkim osobom pozbawionym 
wystarczających środków” (art. 34), prawo 
dostępu do profilaktycznej opieki 
zdrowotnej i prawo do korzystania 
z leczenia (art. 35) oraz uznanie 
i poszanowanie prawa dostępu do usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym (art. 36);

Or. en

Poprawka 19
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Motyw F a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Fa. mając na uwadze, że według 
kwartalnego przeglądu zatrudnienia 
i sytuacji społecznej w UE z października 
2013 r. poważny spadek PKB Grecji, 
Portugalii i Irlandii przełożył się głównie 
na spadek zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 20
Regina Bastos

Projekt opinii
Motyw G

Projekt opinii Poprawka

G. mając na uwadze, że w swojej rezolucji 
z dnia 21 listopada 2013 r. Parlament 
z zadowoleniem przyjął komunikat 
Komisji z dnia 2 października 2013 r. pt. 
„Wzmocnienie społecznego wymiaru Unii 
Gospodarczej i Walutowej” i wniosek 
dotyczący ustanowienia tabeli wyników 
kluczowych wskaźników zatrudnienia 
i wskaźników socjalnych, która zostanie 
włączona do procedury dotyczącej 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
i wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu, 
lecz wyraził ubolewanie z tego powodu, że 
rzeczone wskaźniki są niewystarczające do 
oddania pełnego obrazu zatrudnienia 
i sytuacji społecznej państw 
członkowskich oraz zależności między 
nimi; mając na uwadze, że w rezolucji 
Parlamentu podkreślono potrzebę 
dopilnowania, aby tego rodzaju 
monitorowanie miało na celu 
ograniczenie społecznych różnic między 
państwami członkowskimi;

G. mając na uwadze, że w swojej rezolucji 
z dnia 21 listopada 2013 r. Parlament 
z zadowoleniem przyjął komunikat 
Komisji z dnia 2 października 2013 r. pt. 
„Wzmocnienie społecznego wymiaru Unii 
Gospodarczej i Walutowej” i wspólne 
sprawozdanie o zatrudnieniu;

Or. pt
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Poprawka 21
Emer Costello

Projekt opinii
Motyw G

Projekt opinii Poprawka

G. mając na uwadze, że w swojej rezolucji 
z dnia 21 listopada 2013 r. Parlament 
z zadowoleniem przyjął komunikat 
Komisji z dnia 2 października 2013 r. pt. 
„Wzmocnienie społecznego wymiaru Unii 
Gospodarczej i Walutowej” i wniosek 
dotyczący ustanowienia tabeli wyników 
kluczowych wskaźników zatrudnienia 
i wskaźników socjalnych, która zostanie 
włączona do procedury dotyczącej 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
i wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu, 
lecz wyraził ubolewanie z tego powodu, że 
rzeczone wskaźniki są niewystarczające do 
oddania pełnego obrazu zatrudnienia 
i sytuacji społecznej państw członkowskich 
oraz zależności między nimi; mając na 
uwadze, że w rezolucji Parlamentu 
podkreślono potrzebę dopilnowania, aby 
tego rodzaju monitorowanie miało na celu 
ograniczenie społecznych różnic między 
państwami członkowskimi;

G. mając na uwadze, że w swojej rezolucji 
z dnia 21 listopada 2013 r. Parlament 
z zadowoleniem przyjął komunikat 
Komisji z dnia 2 października 2013 r. pt. 
„Wzmocnienie społecznego wymiaru Unii 
Gospodarczej i Walutowej” i wniosek 
dotyczący ustanowienia tabeli wyników 
kluczowych wskaźników zatrudnienia 
i wskaźników socjalnych, która zostanie 
włączona do procedury dotyczącej 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
i wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu 
jako pierwszy krok w kierunku budowania 
społecznego wymiaru UGW, lecz wyraził 
ubolewanie z tego powodu, że rzeczone 
wskaźniki są niewystarczające do oddania 
pełnego obrazu zatrudnienia i sytuacji 
społecznej państw członkowskich oraz 
zależności między nimi; mając na uwadze, 
że w rezolucji Parlamentu podkreślono 
potrzebę dopilnowania, aby tego rodzaju 
monitorowanie miało na celu ograniczenie 
społecznych różnic między państwami 
członkowskimi oraz wspieranie 
konwergencji społecznej o wysokich 
standardach i postępu społecznego;

Or. en

Poprawka 22
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projekt opinii
Motyw G
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Projekt opinii Poprawka

G. mając na uwadze, że w swojej rezolucji 
z dnia 21 listopada 2013 r. Parlament 
z zadowoleniem przyjął komunikat 
Komisji z dnia 2 października 2013 r. pt. 
„Wzmocnienie społecznego wymiaru Unii 
Gospodarczej i Walutowej” i wniosek 
dotyczący ustanowienia tabeli wyników 
kluczowych wskaźników zatrudnienia 
i wskaźników socjalnych, która zostanie 
włączona do procedury dotyczącej 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
i wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu, 
lecz wyraził ubolewanie z tego powodu, że 
rzeczone wskaźniki są niewystarczające do 
oddania pełnego obrazu zatrudnienia 
i sytuacji społecznej państw 
członkowskich oraz zależności między 
nimi; mając na uwadze, że w rezolucji 
Parlamentu podkreślono potrzebę 
dopilnowania, aby tego rodzaju 
monitorowanie miało na celu 
ograniczenie społecznych różnic między 
państwami członkowskimi;

G. mając na uwadze, że w swojej rezolucji 
z dnia 21 listopada 2013 r. Parlament 
z zadowoleniem przyjął komunikat 
Komisji z dnia 2 października 2013 r. pt. 
„Wzmocnienie społecznego wymiaru Unii 
Gospodarczej i Walutowej” i wniosek 
dotyczący ustanowienia tabeli wyników 
kluczowych wskaźników zatrudnienia 
i wskaźników socjalnych;

Or. en

Poprawka 23
Regina Bastos

Projekt opinii
Motyw H

Projekt opinii Poprawka

H. mając na uwadze, że z dostępnych 
danych wynika, iż w czterech krajach 
postępy w osiąganiu celów strategii Europa 
2020 szybko się kurczą (zob. załącznik 1);

H. mając na uwadze, że z dostępnych 
danych wynika, iż w czterech krajach 
postępy w osiąganiu celów strategii 
„Europa 2020” szybko się kurczą (zob. 
załącznik 1); mając na uwadze, że 
w Portugalii sytuacja nie jest taka sama 
w przypadku wszystkich wskaźników 
i postępy w osiąganiu celów strategii 
„Europa 2020” są niejednakowe, gdyż 
pomimo pozytywnej tendencji w zakresie 
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osiągania celów dotyczących kształcenia, 
tendencja w zakresie zatrudnienia stanowi 
większe wyzwanie;

Or. en

Poprawka 24
Phil Bennion

Projekt opinii
Motyw H

Projekt opinii Poprawka

H. mając na uwadze, że z dostępnych 
danych wynika, iż w czterech krajach 
postępy w osiąganiu celów strategii Europa 
2020 szybko się kurczą (zob. załącznik 1);

H. mając na uwadze, że z dostępnych 
danych wynika, iż w czterech krajach 
postępy w osiąganiu celów strategii 
„Europa 2020” szybko się kurczą,
z wyjątkiem celów dotyczących osób 
przedwcześnie kończących naukę 
i szkolenie oraz uczestnictwa 
w szkolnictwie wyższym (zob. załącznik 1);

Or. en

Poprawka 25
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Motyw H

Projekt opinii Poprawka

H. mając na uwadze, że z dostępnych 
danych wynika, iż w czterech krajach 
postępy w osiąganiu celów strategii Europa 
2020 szybko się kurczą (zob. załącznik 1);

H. mając na uwadze, że z dostępnych 
danych wynika, iż w czterech krajach 
postępy w osiąganiu celów strategii 
„Europa 2020” szybko się kurczyły (zob. 
załącznik 1), natomiast główne wskaźniki 
gospodarcze obecnie podnoszą się, co 
jednak nie dotyczy jeszcze wskaźników 
socjalnych;

Or. en
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Poprawka 26
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Motyw H a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ha. mając na uwadze, że interwencje 
trojki w krajach objętych programem 
wykazały poważny deficyt demokratyczny, 
wobec obywateli faktycznie zastosowano 
szantaż ekonomiczny i narzucono im 
dyktat niewybranych, 
nieodpowiedzialnych i nieprzejrzystych 
organów;

Or. en

Poprawka 27
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projekt opinii
Motyw H a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ha. mając na uwadze, że długoterminowe 
perspektywy gospodarcze w tych krajach 
ulegają poprawie; mając na uwadze, że 
powinno to zacząć pomagać w tworzeniu 
nowych miejsc pracy w tych gospodarkach 
i odwrócić tendencję polegającą na 
spadku zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 28
Marije Cornelissen, Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw H a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ha. mając na uwadze, że polityka zależna 
od pomocy finansowej nie tylko w dużym 
stopniu nie pozwoliła na osiągnięcie 
podstawowego celu Komisji, którym jest 
osiągnięcie stabilności budżetowej 
i finansowej oraz przywrócenie 
konkurencyjności, lecz również wywarła 
znaczące szkodliwe skutki na postępy 
osiągnięte przed kryzysem w takich 
obszarach polityki jak ochrona 
środowiska i opieka zdrowotna;

Or. en

Poprawka 29
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Motyw H b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Hb. mając na uwadze, że „sukces” 
Irlandii, która zakończyła program, ma 
bardzo niewiele wspólnego z faktycznymi 
dokonaniami, które mają wpływ na życie 
obywateli; mając na uwadze, że mówienie 
o tym sukcesie jest głównie pustosłowiem 
mającym na celu wsparcie polityki rządu 
irlandzkiego i służy wykorzystaniu 
Irlandii jako przykładu, aby zmusić osoby 
pracujące w Europie Południowej do 
wyrażenia zgody na szerzej zakrojoną 
politykę oszczędnościową; mając na 
uwadze, że w rzeczywistości Irlandia 
odnotowuje największy wskaźnik 
emigracji netto ze wszystkich państw 
członkowskich, inwestycje wyrażone jako 
odsetek PKB wynoszą 10,6%, co jest 
najniższym wskaźnikiem w UE, w której 
średnia wynosi 20%, Irlandia nadal 
posiada niestabilny wskaźnik długu do 
PKB w wysokości 125%, a konsumpcja 
własna obniżyła się o 12% w porównaniu 
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z 2008 r.;

Or. en

Poprawka 30
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Motyw H c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Hc. mając na uwadze, że pomimo 
twierdzeń trojki i rządu irlandzkiego, 
Irlandia nie odzyskała „suwerenności 
gospodarczej” od czasu zakończenia 
programu; mając na uwadze, że Irlandia 
podlega „zarządzaniu gospodarczemu” 
UE podobnie jak wszystkie inne kraje UE, 
lecz dodatkowo nadal podlega również 
„monitorowaniu po zakończeniu 
programu” przez MFW i „nadzorowi po 
zakończeniu programu” sprawowanemu 
przez Komisję, co obejmuje oficjalne 
kontrole i uprawnienia do nakładania 
dodatkowych środków 
oszczędnościowych; mając na uwadze, że 
to samo dotyczyć będzie innych krajów po 
zakończeniu ich programów;

Or. en

Poprawka 31
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że instytucje UE (EBC, 
Komisja i Eurogrupa) ponoszą pełną 
odpowiedzialność za warunki nałożone 
w programach dostosowań gospodarczych, 
a zatem również za ich konsekwencje 

1. stwierdza, że instytucje UE (EBC, 
Komisja i Eurogrupa) ponoszą wraz 
z rządami krajowymi pełną 
odpowiedzialność za warunki nałożone 
w programach dostosowań gospodarczych, 
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społeczne; a zatem również za ich konsekwencje 
społeczne;

Or. en

Poprawka 32
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że instytucje UE (EBC, 
Komisja i Eurogrupa) ponoszą pełną 
odpowiedzialność za warunki nałożone 
w programach dostosowań gospodarczych, 
a zatem również za ich konsekwencje 
społeczne;

1. stwierdza, że oczywiście bez programów 
dostosowań gospodarczych skutki 
społeczne kryzysu byłyby znacznie 
poważniejsze i że instytucje UE (EBC, 
Komisja i Eurogrupa) ponoszą pełną 
odpowiedzialność za warunki nałożone 
w programach dostosowań gospodarczych, 
a zatem również za ich konsekwencje 
społeczne w porównaniu ze skutkami
poniesionymi w razie braku programów 
dostosowawczych;

Or. fi

Poprawka 33
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że instytucje UE (EBC, 
Komisja i Eurogrupa) ponoszą pełną 
odpowiedzialność za warunki nałożone 
w programach dostosowań 
gospodarczych, a zatem również za ich 
konsekwencje społeczne;

1. stwierdza, że instytucje UE (EBC, 
Komisja i Eurogrupa) są w pełni 
zaangażowane w opracowywanie 
programów dostosowań gospodarczych;

Or. pt
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Poprawka 34
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że instytucje UE (EBC, 
Komisja i Eurogrupa) ponoszą pełną 
odpowiedzialność za warunki nałożone 
w programach dostosowań gospodarczych, 
a zatem również za ich konsekwencje 
społeczne;

1. stwierdza, że instytucje UE (EBC, 
Komisja i Eurogrupa) ponoszą pełną 
odpowiedzialność za warunki nałożone 
w programach dostosowań gospodarczych;

Or. es

Poprawka 35
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że instytucje UE (EBC, 
Komisja i Eurogrupa) ponoszą pełną 
odpowiedzialność za warunki nałożone 
w programach dostosowań 
gospodarczych, a zatem również za ich 
konsekwencje społeczne;

1. stwierdza, że instytucjami 
odpowiedzialnymi za podjęcie 
ostatecznych decyzji są Eurogrupa, MFW 
i zainteresowane państwa członkowskie, 
a także stwierdza, że decyzje te opierały się 
na fachowej wiedzy MFW, Komisji i EBC;

Or. en

Poprawka 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. stwierdza, że instytucje UE (EBC, 
Komisja i Eurogrupa) ponoszą pełną 
odpowiedzialność za warunki nałożone 
w programach dostosowań gospodarczych, 
a zatem również za ich konsekwencje 
społeczne;

1. stwierdza, że instytucje UE (EBC, 
Komisja i Eurogrupa) ponoszą pełną 
odpowiedzialność za warunki nałożone 
w programach dostosowań gospodarczych;

Or. en

Poprawka 37
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. dostrzega, że niezależnie od 
konieczności zapewnienia stabilności 
finansów publicznych Unia Europejska 
musi walczyć o to, by jej obywatele mieli 
zagwarantowaną odpowiednią ochronę 
socjalną;

Or. es

Poprawka 38
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ubolewa, że Parlament był zupełnie 
marginalizowany na wszystkich etapach 
projektu: etapie przygotowawczym, etapie 
opracowywania mandatów i etapie 
monitorowania wyników programów 
i powiązanych środków;

2. ubolewa, że Parlament był zupełnie 
marginalizowany na wszystkich etapach 
projektu: etapie przygotowawczym, etapie 
opracowywania mandatów i etapie 
monitorowania wyników programów 
i powiązanych środków; stwierdza, że 
Parlament Europejski popierał ten sam 
rodzaj neoliberalnej polityki 
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oszczędnościowej, np. poprzez wyrażenie 
zgody między innymi na dwupak, 
sześciopak i europejski semestr;

Or. en

Poprawka 39
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ubolewa, że Parlament był zupełnie 
marginalizowany na wszystkich etapach 
projektu: etapie przygotowawczym, etapie 
opracowywania mandatów i etapie 
monitorowania wyników programów 
i powiązanych środków;

2. ubolewa nad brakiem stosownych 
odnośnych podstaw prawnych, wskutek 
czego Parlament był marginalizowany na 
wszystkich etapach projektu: etapie 
przygotowawczym, etapie opracowywania 
mandatów i etapie monitorowania 
wyników programów i powiązanych 
środków;

Or. pt

Poprawka 40
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ubolewa, że Parlament był zupełnie 
marginalizowany na wszystkich etapach 
projektu: etapie przygotowawczym, etapie 
opracowywania mandatów i etapie 
monitorowania wyników programów 
i powiązanych środków;

2. ubolewa, że Parlament był zupełnie 
marginalizowany na wszystkich etapach 
programów: etapie przygotowawczym, 
etapie opracowywania mandatów i etapie 
monitorowania wpływu programów 
i powiązanych środków;

Or. en
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Poprawka 41
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ubolewa, że Parlament był zupełnie 
marginalizowany na wszystkich etapach 
projektu: etapie przygotowawczym, etapie 
opracowywania mandatów i etapie 
monitorowania wyników programów 
i powiązanych środków;

2. ubolewa, że Parlament był zupełnie 
marginalizowany na wszystkich etapach 
projektu: etapie przygotowawczym, etapie 
opracowywania mandatów i etapie 
monitorowania wyników programów 
i powiązanych środków; ubolewa, że cała 
procedura nie mogła opierać się na 
Traktacie ze względu na brak podstawy 
prawnej, a zatem konieczne było wybranie 
podejścia międzyrządowego, które nie 
przewiduje roli Parlamentu;

Or. en

Poprawka 42
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ubolewa, że programy te zostały 
opracowane bez jakiejkolwiek oceny 
konsekwencji w postaci oceny skutków lub 
koordynacji z Komitetem Zatrudnienia, 
Komitetem Ochrony Socjalnej, Radą ds. 
Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia 
i Ochrony Konsumentów (EPSCO) lub 
komisarzem ds. zatrudnienia i spraw 
społecznych; wyraża również ubolewanie 
z tego powodu, że pomimo ważnych 
implikacji społecznych nie 
przeprowadzono konsultacji z organami 
doradczymi ustanowionymi na mocy 
traktatów, a zwłaszcza z Europejskim 
Komitetem Ekonomiczno-Społecznym 
(EKES) i Komitetem Regionów;

3. ubolewa, że programy te zostały 
opracowane bez wystarczającej oceny 
konsekwencji w postaci oceny skutków lub 
koordynacji z Komitetem Zatrudnienia, 
Komitetem Ochrony Socjalnej, Radą ds. 
Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia 
i Ochrony Konsumentów (EPSCO) lub 
komisarzem ds. zatrudnienia i spraw 
społecznych; wyraża również ubolewanie 
z tego powodu, że pomimo ważnych 
implikacji społecznych nie 
przeprowadzono konsultacji z organami 
doradczymi ustanowionymi na mocy 
traktatów, a zwłaszcza z Europejskim 
Komitetem Ekonomiczno-Społecznym 
(EKES) i Komitetem Regionów;
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Or. fi

Poprawka 43
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ubolewa, że programy te zostały 
opracowane bez jakiejkolwiek oceny 
konsekwencji w postaci oceny skutków lub 
koordynacji z Komitetem Zatrudnienia, 
Komitetem Ochrony Socjalnej, Radą ds. 
Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia 
i Ochrony Konsumentów (EPSCO) lub 
komisarzem ds. zatrudnienia i spraw 
społecznych; wyraża również ubolewanie 
z tego powodu, że pomimo ważnych 
implikacji społecznych nie 
przeprowadzono konsultacji z organami 
doradczymi ustanowionymi na mocy 
traktatów, a zwłaszcza z Europejskim 
Komitetem Ekonomiczno-Społecznym 
(EKES) i Komitetem Regionów;

3. negatywnie ocenia fakt, że programy te 
zostały opracowane bez jakiejkolwiek 
oceny konsekwencji w postaci oceny 
skutków lub koordynacji z Komitetem 
Zatrudnienia, Komitetem Ochrony 
Socjalnej, Radą ds. Zatrudnienia, Polityki 
Społecznej, Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów (EPSCO) lub komisarzem 
ds. zatrudnienia i spraw społecznych; 
wyraża również ubolewanie z tego 
powodu, że pomimo ważnych implikacji 
społecznych nie przeprowadzono 
konsultacji z organami doradczymi 
ustanowionymi na mocy traktatów, 
a zwłaszcza z Europejskim Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym (EKES) 
i Komitetem Regionów;

Or. pt

Poprawka 44
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ubolewa, że programy te zostały 
opracowane bez jakiejkolwiek oceny 
konsekwencji w postaci oceny skutków lub 
koordynacji z Komitetem Zatrudnienia, 
Komitetem Ochrony Socjalnej, Radą ds. 
Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia 

3. ubolewa, że programy te zostały 
opracowane bez jakiejkolwiek oceny 
konsekwencji w postaci oceny skutków lub 
koordynacji z Komitetem Zatrudnienia, 
Komitetem Ochrony Socjalnej, Radą ds. 
Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia 
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i Ochrony Konsumentów (EPSCO) lub 
komisarzem ds. zatrudnienia i spraw 
społecznych; wyraża również ubolewanie 
z tego powodu, że pomimo ważnych 
implikacji społecznych nie 
przeprowadzono konsultacji z organami 
doradczymi ustanowionymi na mocy 
traktatów, a zwłaszcza z Europejskim 
Komitetem Ekonomiczno-Społecznym 
(EKES) i Komitetem Regionów;

i Ochrony Konsumentów (EPSCO) lub 
komisarzem ds. zatrudnienia i spraw 
społecznych; wyraża również ubolewanie 
z tego powodu, że nie skonsultowano się 
z MOP oraz że pomimo ważnych 
implikacji społecznych nie 
przeprowadzono konsultacji z organami 
doradczymi ustanowionymi na mocy 
traktatów, a zwłaszcza z Europejskim 
Komitetem Ekonomiczno-Społecznym 
(EKES) i Komitetem Regionów;

Or. en

Poprawka 45
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 3 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1) potępia fakt, że wiele przepisów 
i środków przedsięwziętych w ramach 
programów politycznych trojki nie jest 
zgodnych z zasadami Traktatu 
przytoczonymi w motywach B–E, jest 
szczególnie zaniepokojony interwencjami 
w dziedzinie płac i w samych systemach 
rokowań zbiorowych; ubolewa, że 
Komisja nie działała w tym zakresie jako 
strażnik Traktatu;

Or. en

Poprawka 46
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 3 – punkt 2 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2) potępia fakt, że polityka realizowana 
w ramach trojki posunęła się znacznie 
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dalej w tych przypadkach, w których 
partnerzy społeczni osiągnęli 
porozumienie, co oznacza brak 
poszanowania równowagi określonej 
przez partnerów społecznych pod 
względem środków płacowych 
i/lub reformy rynku pracy;

Or. en

Poprawka 47
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że od 2008 r. Unia 
Europejska przeżywa niespotykany dotąd 
kryzys gospodarczy i finansowy;

Or. pt

Poprawka 48
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. ubolewa, że warunki nałożone 
w zamian za pomoc finansową zagroziły 
celom społecznym UE i doprowadziły do 
ich załamania z kilku powodów:

– chociaż programy mają określony czas 
trwania, szereg przewidzianych w nich 
środków ma charakter stały;

– środki są szczególnie uciążliwe 
i nieproporcjonalne;

– brak jest zasadnego związku i mierzalnej 
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zależności gospodarczej między stopniem, 
intensywnością i czasem trwania 
ograniczeń;

– programy nie uwzględniały 
transgranicznych efektów mnożnikowych 
i pogorszyły warunki w szerzej pojętej 
strefie euro;

– środkom nie towarzyszyły środki 
i gwarancje niezbędne do ochrony 
słabszych grup społecznych, co zmusiło 
zwykłych obywateli do poniesienia 
nieproporcjonalnie dużej części obciążeń 
wynikających z polityki oszczędnościowej;

Or. en

Poprawka 49
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. ubolewa, że wśród kluczowych celów 
programów dostosowawczych nie znalazła 
się sprawiedliwość dystrybucyjna jako 
skutek środków;

Or. en

Poprawka 50
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. ubolewa, że programy koncentrowały 
się wyłącznie na reformach rynku pracy 
i polityce oszczędnościowej, co miało na 
celu przywrócenie konkurencyjności za 
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pomocą obniżenia minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, decentralizacji 
rokowań zbiorowych, obniżenia świadczeń 
społecznych, rozluźnienia regulacji 
dotyczących zatrudnienia i ograniczonych 
działań w krajach odnotowujących 
nadwyżkę, bez uwzględnienia znaczenia 
innowacji i inwestycji oraz właściwie 
przewidzianych zgubnych skutków, które 
środki te wywrą na stopę zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 51
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zauważa nieprzygotowanie Unii 
Europejskiej oraz brak odpowiednich 
instrumentów umożliwiających jej walkę 
z napotkanymi problemami, 
w szczególności z kryzysem związanym 
z ogromnym zadłużeniem publicznym 
państw unii gospodarczej i walutowej;

Or. pt

Poprawka 52
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. stwierdza, że brak instytucji 
europejskich i europejskich mechanizmów 
finansowych spowodował konieczność ich 
prowizorycznego utworzenia, co 
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doprowadziło do zawarcia porozumień 
finansowych i instytucjonalnych poza 
metodą wspólnotową oraz do problemów 
związanych z brakiem spójności 
i konfliktami interesów, lecz potępia fakt, 
że Komisja działała wyłącznie jako 
pożyczkodawca i zapomniała o swojej 
głównej roli strażnika Traktatów; w ten 
sam sposób Europejski Bank Centralny 
wyraźnie podjął decyzje niewchodzące 
w zakres jego kompetencji;

Or. en

Poprawka 53
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. ubolewa, że pomimo wezwań ze strony 
Komisji Europejskiej fundusze 
wspólnotowe pozostałe z ram finansowych 
na lata 2007–2013 nie zostały 
w odpowiednim czasie uruchomione 
w celu przezwyciężenia kryzysu lub 
ograniczenia jego gospodarczych 
i społecznych skutków;

Or. pt

Poprawka 54
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. przypomina, że światowy kryzys 
gospodarczy i finansowy uwidocznił 
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i pogłębił niestabilną sytuację finansów 
publicznych omawianych czterech 
państw;

Or. pt

Poprawka 55
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. przypomina, że konsolidacja 
budżetowa przewidziana w treści Traktatu 
powinna stanowić środek zmierzający do 
wsparcia wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia, nie zaś cel sam w sobie; 
ubolewa, że plan na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia nie został należycie 
uwzględniony w pakcie fiskalnym, tak aby 
wzrost i zatrudnienie stały się nadrzędnym 
celem obok konsolidacji budżetowej 
i zarządzania długiem publicznym;

Or. pt

Poprawka 56
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. przypomina, że sytuacja ta wymagała 
pilnej reakcji, której brak przyniósł 
poważne konsekwencje oraz że wobec 
braku alternatyw omawiane cztery 
państwa musiały wystąpić o pomoc 
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finansową, aby uniknąć bankructwa;

Or. pt

Poprawka 57
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 3 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3e. podkreśla, że krótki termin na 
realizację programów dostosowawczych
oraz nieodpowiednie zdefiniowanie 
gospodarek państw członkowskich 
otrzymujących pomoc stanowiły główne 
powody pogorszenia sytuacji społecznej 
w tych państwach;

Or. pt

Poprawka 58
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 3 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3f. ubolewa, że pogorszenie sytuacji 
gospodarczej i społecznej wspomnianych 
państw nie zostało wykryte 
w odpowiednim czasie przed nastaniem 
kryzysu, jako że możliwe byłoby wówczas 
przedsięwzięcie środków mających na celu 
złagodzenie jego skutków społecznych;

Or. pt
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Poprawka 59
Eleni Theocharous

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. stwierdza, że polityka dostosowań 
i reformy strukturalne w czterech krajach 
doprowadziły do dramatycznych 
wskaźników bezrobocia, historycznie 
wysokich wskaźników redukcji 
zatrudnienia i pogorszenia warunków 
pracy; zwraca uwagę, że konsekwencje dla 
wskaźników działalności, zwłaszcza 
w obszarze stabilności ochrony socjalnej 
i systemów emerytalnych, są jeszcze 
poważniejsze, ponieważ przepaść między 
celami strategii Europa 2020 
a rzeczywistością szybko rośnie;

4. stwierdza, że polityka dostosowań 
i reformy strukturalne w czterech krajach 
doprowadziły do dramatycznych 
wskaźników bezrobocia, historycznie 
wysokich wskaźników redukcji 
zatrudnienia i pogorszenia warunków 
pracy, a zatem należy dokonać przeglądu 
odpowiednich polityk UE i czterech 
krajów oraz dostosować je, aby 
odpowiedzieć na potrzeby społeczeństwa 
i zapewnić spójność społeczną; zwraca 
uwagę, że konsekwencje dla wskaźników 
działalności, zwłaszcza w obszarze 
stabilności ochrony socjalnej i systemów 
emerytalnych, są jeszcze poważniejsze, 
ponieważ przepaść między celami strategii 
„Europa 2020” a rzeczywistością szybko 
rośnie;

Or. en

Poprawka 60
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. stwierdza, że polityka dostosowań 
i reformy strukturalne w czterech krajach 
doprowadziły do dramatycznych 
wskaźników bezrobocia, historycznie 
wysokich wskaźników redukcji 
zatrudnienia i pogorszenia warunków 
pracy; zwraca uwagę, że konsekwencje dla 
wskaźników działalności, zwłaszcza 
w obszarze stabilności ochrony socjalnej 
i systemów emerytalnych, są jeszcze 

4. stwierdza, że neoliberalne programy 
oszczędnościowe w czterech krajach 
pogłębiły skutki strukturalnego kryzysu 
kapitalizmu i doprowadziły do 
dramatycznych wskaźników bezrobocia, 
historycznie wysokich wskaźników 
redukcji zatrudnienia i pogorszenia 
warunków pracy; zwraca uwagę, że 
konsekwencje dla wskaźników działalności 
są jeszcze poważniejsze, ponieważ 
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poważniejsze, ponieważ przepaść między 
celami strategii Europa 2020 
a rzeczywistością szybko rośnie;

przepaść między celami strategii „Europa 
2020” a rzeczywistością szybko rośnie;

Or. en

Poprawka 61
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. stwierdza, że polityka dostosowań 
i reformy strukturalne w czterech krajach 
doprowadziły do dramatycznych 
wskaźników bezrobocia, historycznie 
wysokich wskaźników redukcji 
zatrudnienia i pogorszenia warunków 
pracy; zwraca uwagę, że konsekwencje dla 
wskaźników działalności, zwłaszcza 
w obszarze stabilności ochrony socjalnej 
i systemów emerytalnych, są jeszcze 
poważniejsze, ponieważ przepaść między 
celami strategii Europa 2020 
a rzeczywistością szybko rośnie;

4. stwierdza, że kryzys gospodarczy oraz 
polityka dostosowań i reformy strukturalne 
uznane za konieczne w celu jego 
zażegnania w czterech krajach 
doprowadziły do dramatycznych 
wskaźników bezrobocia, historycznie 
wysokich wskaźników redukcji 
zatrudnienia i pogorszenia warunków 
pracy; zwraca uwagę, że konsekwencje dla 
wskaźników działalności, zwłaszcza 
w obszarze stabilności ochrony socjalnej 
i systemów emerytalnych, są jeszcze 
poważniejsze, ponieważ przepaść między 
celami strategii „Europa 2020”
a rzeczywistością szybko rośnie;

Or. fi

Poprawka 62
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. stwierdza, że polityka dostosowań 
i reformy strukturalne w czterech krajach 
doprowadziły do dramatycznych 
wskaźników bezrobocia, historycznie 

4. stwierdza, że polityka dostosowań 
w czterech krajach przyczyniła się do
wzrostu bezrobocia i wskaźników redukcji 
zatrudnienia oraz do pogorszenia 
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wysokich wskaźników redukcji 
zatrudnienia i pogorszenia warunków 
pracy; zwraca uwagę, że konsekwencje dla 
wskaźników działalności, zwłaszcza 
w obszarze stabilności ochrony socjalnej 
i systemów emerytalnych, są jeszcze 
poważniejsze, ponieważ przepaść między 
celami strategii Europa 2020 
a rzeczywistością szybko rośnie;

warunków pracy; zwraca uwagę, że 
konsekwencje dla wskaźników 
zatrudnienia, zwłaszcza w obszarze 
stabilności ochrony socjalnej i systemów 
emerytalnych, są jeszcze poważniejsze 
z uwagi na przepaść między celami 
strategii „Europa 2020” a rzeczywistością;

Or. pt

Poprawka 63
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. stwierdza, że polityka dostosowań 
i reformy strukturalne w czterech krajach 
doprowadziły do dramatycznych 
wskaźników bezrobocia, historycznie 
wysokich wskaźników redukcji 
zatrudnienia i pogorszenia warunków 
pracy; zwraca uwagę, że konsekwencje dla 
wskaźników działalności, zwłaszcza 
w obszarze stabilności ochrony socjalnej 
i systemów emerytalnych, są jeszcze 
poważniejsze, ponieważ przepaść między 
celami strategii Europa 2020 
a rzeczywistością szybko rośnie;

4. stwierdza, że kryzysowa sytuacja 
gospodarcza, w jakiej znajdowały się 
cztery kraje, doprowadziła do 
dramatycznych wskaźników bezrobocia, 
historycznie wysokich wskaźników 
redukcji zatrudnienia i pogorszenia 
warunków pracy; zwraca uwagę, że 
konsekwencje dla wskaźników 
działalności, zwłaszcza w obszarze 
stabilności ochrony socjalnej i systemów 
emerytalnych, są jeszcze poważniejsze, 
ponieważ przepaść między celami strategii 
„Europa 2020” a rzeczywistością szybko 
rośnie;

Or. es

Poprawka 64
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. stwierdza, że polityka dostosowań 
i reformy strukturalne w czterech krajach 
doprowadziły do dramatycznych 
wskaźników bezrobocia, historycznie 
wysokich wskaźników redukcji 
zatrudnienia i pogorszenia warunków 
pracy; zwraca uwagę, że konsekwencje dla 
wskaźników działalności, zwłaszcza 
w obszarze stabilności ochrony socjalnej 
i systemów emerytalnych, są jeszcze 
poważniejsze, ponieważ przepaść między 
celami strategii Europa 2020 
a rzeczywistością szybko rośnie;

4. stwierdza, że polityka dostosowań 
i reformy strukturalne w czterech krajach 
przyczyniły się do powstania 
niedopuszczalnie wysokiego poziomu 
bezrobocia, historycznie wysokich 
wskaźników redukcji zatrudnienia 
i zwiększenia niestabilności warunków 
pracy; zwraca uwagę, że konsekwencje dla 
wskaźników działalności, zwłaszcza
w odniesieniu do stabilności ochrony 
socjalnej i systemów emerytalnych, są 
jeszcze poważniejsze, ponieważ przepaść 
między celami strategii „Europa 2020”
a rzeczywistością szybko rośnie;

Or. en

Poprawka 65
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. stwierdza, że polityka dostosowań 
i reformy strukturalne w czterech krajach 
doprowadziły do dramatycznych 
wskaźników bezrobocia, historycznie 
wysokich wskaźników redukcji 
zatrudnienia i pogorszenia warunków 
pracy; zwraca uwagę, że konsekwencje dla 
wskaźników działalności, zwłaszcza 
w obszarze stabilności ochrony socjalnej 
i systemów emerytalnych, są jeszcze 
poważniejsze, ponieważ przepaść między 
celami strategii Europa 2020 
a rzeczywistością szybko rośnie;

4. stwierdza, że kryzys gospodarczy oraz 
polityka dostosowań i reformy strukturalne 
w czterech krajach doprowadziły do 
wzrostu wskaźników bezrobocia, 
historycznie wysokich wskaźników 
redukcji zatrudnienia i pogorszenia 
warunków pracy; zwraca uwagę, że 
konsekwencje dla wskaźników 
działalności, zwłaszcza w obszarze 
stabilności ochrony socjalnej i systemów 
emerytalnych, są jeszcze poważniejsze, 
ponieważ przepaść między niektórymi 
celami strategii „Europa 2020”
a rzeczywistością szybko rośnie;

Or. en
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Poprawka 66
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. stwierdza, że polityka dostosowań 
i reformy strukturalne w czterech krajach 
doprowadziły do dramatycznych 
wskaźników bezrobocia, historycznie 
wysokich wskaźników redukcji 
zatrudnienia i pogorszenia warunków 
pracy; zwraca uwagę, że konsekwencje dla 
wskaźników działalności, zwłaszcza 
w obszarze stabilności ochrony socjalnej 
i systemów emerytalnych, są jeszcze 
poważniejsze, ponieważ przepaść między 
celami strategii Europa 2020 
a rzeczywistością szybko rośnie;

4. zwraca uwagę na dramatyczne 
wskaźniki bezrobocia, historycznie 
wysokie wskaźniki redukcji zatrudnienia 
i pogorszenie warunków pracy; zwraca 
uwagę, że konsekwencje dla wskaźników 
działalności, zwłaszcza w obszarze 
stabilności ochrony socjalnej i systemów 
emerytalnych, są jeszcze poważniejsze, 
ponieważ przepaść między celami strategii 
„Europa 2020” a rzeczywistością szybko 
rośnie;

Or. en

Poprawka 67
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. stwierdza, że polityka dostosowań 
i reformy strukturalne w czterech krajach 
doprowadziły do dramatycznych 
wskaźników bezrobocia, historycznie 
wysokich wskaźników redukcji 
zatrudnienia i pogorszenia warunków 
pracy; zwraca uwagę, że konsekwencje dla 
wskaźników działalności, zwłaszcza 
w obszarze stabilności ochrony socjalnej 
i systemów emerytalnych, są jeszcze 
poważniejsze, ponieważ przepaść między 
celami strategii Europa 2020 
a rzeczywistością szybko rośnie;

4. stwierdza, że polityka dostosowań 
i reformy strukturalne w czterech krajach 
doprowadziły do dramatycznych 
wskaźników bezrobocia, historycznie 
wysokich wskaźników redukcji 
zatrudnienia, niedopuszczalnego wzrostu 
liczby osób długotrwale bezrobotnych
i pogorszenia warunków pracy; zwraca 
uwagę, że konsekwencje dla wskaźników 
działalności, zwłaszcza w obszarze 
stabilności ochrony socjalnej i systemów 
emerytalnych, są jeszcze poważniejsze, 
ponieważ przepaść między celami strategii 
„Europa 2020” a rzeczywistością szybko 
rośnie;
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Or. en

Poprawka 68
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. stwierdza, że kryzys uwydatnił 
i pogłębił makroekonomiczne nierówności 
w niektórych państwach członkowskich. 
W tym kontekście oczywiste jest, że 
w zależności od przypadku oraz ze 
szczególnym uwzględnieniem grup 
narażonych konieczne jest zainicjowanie 
zmian strukturalnych i reform w oparciu 
o osiągnięcia wzrostu spójności społecznej 
i zatrudnienia;

Or. el

Poprawka 69
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. według danych podanych przez 
Eurostat, od dziewięciu miesięcy 
w Portugalii odnotowywano spadek stopy 
bezrobocia, której wartość w listopadzie 
2013 r. wyniosła 15,5%;

Or. pt

Poprawka 70
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy
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Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla swe zaniepokojenie wobec 
narzuconych przez trojkę cięć płac 
pracowników administracji publicznej 
(w tym zniesienia premii wakacyjnych 
i dodatków przyznawanych z okazji świąt 
Bożego Narodzenia), obniżek świadczeń 
emerytalnych i rentowych, świadczeń 
i pomocy społecznej w ramach ochrony 
socjalnej dla bezrobotnych lub zasiłku 
chorobowego, jak również wobec 
wydłużenia czasu pracy, prowadzącego do 
większego wyzysku pracowników; 
podkreśla, że w Portugalii płace zostały 
obniżone średnio o ok. 9%; podkreśla, że 
w państwach otrzymujących pomoc 
finansową setki tysięcy osób straciły pracę 
w sektorze administracji publicznej, a do 
przepisów prawa pracy wprowadzono 
szereg zmian mających na celu ułatwienie 
procedury zwalniania pracowników 
i obniżenie jej kosztów;

Or. pt

Poprawka 71
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zaznacza, że choć konsolidacja
fiskalna i budżetowa przekłada się na 
wzrost zatrudnienia w ostatniej kolejności, 
wspomniane cztery kraje muszą wzmożyć 
wysiłki w celu stworzenia warunków 
sprzyjających długoterminowemu, 
zrównoważonemu rozwojowi 
przedsiębiorstw, w szczególności MŚP;
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Or. es

Poprawka 72
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. stwierdza, że nie spełniono oczekiwań 
przywrócenia wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy za pomocą wewnętrznej dewaluacji 
mającej na celu przywrócenie 
konkurencyjności; podkreśla, że 
niespełnienie tych oczekiwań wynika 
z niedoszacowania strukturalnego 
charakteru kryzysu oraz znaczenia 
utrzymania popytu wewnętrznego, 
inwestycji i wsparcia gospodarki realnej 
za pomocą kredytu; podkreśla, że 
procykliczny charakter polityki 
oszczędnościowej oraz brak towarzyszącej 
jej równoległej dbałości o wzrost 
i tworzenie miejsc pracy spowodowały 
powszechny spadek wzrostu 
i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 73
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. stwierdza, że reformy rynku pracy 
wywołały silną negatywną reakcję 
społeczną spowodowaną brakiem dialogu 
społecznego oraz technicznego 
i politycznego uzasadnienia 
poszczególnych części reformy, a także 
całkowitym brakiem spójnej, całościowej 
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wizji europejskiej, która obejmowałaby 
średnio- i długoterminowe obawy 
dotyczące programów;

Or. en

Poprawka 74
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że z jednej strony fakt, iż to 
samo rozwiązanie zastosowano we 
wszystkich państwach członkowskich, nie 
uwzględniając indywidualnych 
okoliczności, z drugiej zaś minimalny 
czas, jaki przeznaczono na realizację 
programów dostosowań gospodarczych, 
utrudniły płynne dostosowanie się 
zarówno społeczeństwa, jak i otoczenia 
biznesowego, co miało negatywne skutki 
dla spójności społecznej, zatrudnienia 
i gospodarki realnej;

Or. el

Poprawka 75
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. z zaniepokojeniem obserwuje ustanie 
tendencji spadkowej w odniesieniu do 
niwelowania różnic w wynagrodzeniach 
kobiet i mężczyzn w państwach
wdrażających programy dostosowawcze, 
przy czym na terenie omawianych państw 
różnice te przewyższają średnią UE; 
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podkreśla, że problem różnic 
w wynagrodzeniach i spadek wskaźnika 
zatrudnienia wśród kobiet wymagają 
większej uwagi ze strony państw 
członkowskich wdrażających programy 
dostosowań gospodarczych;

Or. pt

Poprawka 76
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. stwierdza, że wysokie wskaźniki 
bezrobocia i niedostatecznego 
zatrudnienia w połączeniu z redukcją 
płac, zarówno w sektorze publicznym, jak 
i prywatnym – zapoczątkowane 
w programach dostosowań gospodarczych 
– stanowią zagrożenie dla stabilności 
i adekwatności systemów emerytalnych, co 
może skutkować niższymi składkami 
ubezpieczeniowymi, a co za tym idzie, 
lukami w finansowaniu systemów 
zabezpieczenia społecznego;

Or. el

Poprawka 77
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. stwierdza, że likwidacja MŚP na 
masową skalę jest jedną z głównych 
przyczyn redukcji zatrudnienia 
i największym zagrożeniem dla przyszłego 
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ożywienia, ponieważ ewentualna poprawa 
wywozu nie zrównoważy utraty aktywów 
oraz przyszłych miejsc pracy. Stwierdza, że 
w politykach dostosowawczych nie 
uwzględniono strategicznych sektorów, 
które należało chronić, aby w przyszłości 
utrzymać wzrost i spójność społeczną.
Spowodowało to znaczną redukcję 
zatrudnienia w strategicznych sektorach, 
takich jak badania, rozwój i innowacje, co 
miało dramatyczne konsekwencje dla 
podstawowych sektorów publicznych, 
takich jak opieka zdrowotna, kształcenie 
i usługi społeczne;

Or. en

Poprawka 78
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. z niepokojem zauważa, że państwa 
członkowskie, które wdrażają programy 
dostosowań gospodarczych, nie poradziły 
sobie skutecznie z problemem oszustw 
podatkowych, uchylaniem się od płacenia 
składek oraz szarą strefą gospodarki, 
czego wynikiem jest nadmierne obciążenie 
podatkowe dochodów z pracy, podważenie 
trwałości systemów zabezpieczenia 
społecznego oraz nasilające się 
nierówności społeczne;

Or. el

Poprawka 79
Eleni Theocharous

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza z niepokojem, że to młodzież 
odczuwa najwyższy poziom bezrobocia, 
mając na uwadze sytuację w krajach takich 
jak Grecja, gdzie poziom ten wynosi ponad 
50%, lub Portugalia i Irlandia, gdzie 
przekracza on 30%, co jest druzgocące; 
ubolewa, że nawet ci, którzy znajdą pracę, 
często pracują w niestabilnych warunkach 
lub na podstawie umów o pracę 
w niepełnym wymiarze, co utrudnia 
samodzielne życie;

5. stwierdza z niepokojem, że to młodzież 
odczuwa najwyższy poziom bezrobocia, 
mając na uwadze sytuację w krajach takich 
jak Grecja, gdzie poziom ten wynosi ponad 
50%, lub Portugalia i Irlandia, gdzie 
przekracza on 30%, lub Cypr, gdzie wynosi 
on około 26,4%, co jest druzgocące; 
ubolewa, że nawet ci, którzy znajdą pracę, 
często pracują w niestabilnych warunkach 
lub na podstawie umów o pracę 
w niepełnym wymiarze, co utrudnia 
samodzielne życie;

Or. en

Poprawka 80
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza z niepokojem, że to młodzież 
odczuwa najwyższy poziom bezrobocia, 
mając na uwadze sytuację w krajach takich 
jak Grecja, gdzie poziom ten wynosi ponad 
50%, lub Portugalia i Irlandia, gdzie 
przekracza on 30%, co jest druzgocące; 
ubolewa, że nawet ci, którzy znajdą pracę, 
często pracują w niestabilnych warunkach 
lub na podstawie umów o pracę 
w niepełnym wymiarze, co utrudnia 
samodzielne życie;

5. ubolewa, że to młodzież odczuwa 
najwyższy poziom bezrobocia, mając na 
uwadze sytuację w krajach takich jak 
Grecja, gdzie poziom ten wynosi ponad 
50%, lub Portugalia i Irlandia, gdzie 
przekracza on 30%, co jest druzgocące; 
ubolewa, że nawet ci, którzy znajdą pracę, 
często pracują w niestabilnych warunkach 
lub na podstawie umów o pracę 
w niepełnym wymiarze, a 43% młodych 
pracowników pracuje na podstawie umów 
o pracę w niepełnym wymiarze godzin 
w porównaniu z 13% pracowników 
dorosłych, co utrudnia samodzielne życie;

Or. en

Poprawka 81
Konstantinos Poupakis
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza z niepokojem, że to młodzież 
odczuwa najwyższy poziom bezrobocia, 
mając na uwadze sytuację w krajach takich 
jak Grecja, gdzie poziom ten wynosi ponad 
50%, lub Portugalia i Irlandia, gdzie 
przekracza on 30%, co jest druzgocące; 
ubolewa, że nawet ci, którzy znajdą pracę, 
często pracują w niestabilnych warunkach 
lub na podstawie umów o pracę 
w niepełnym wymiarze, co utrudnia 
samodzielne życie;

5. stwierdza z niepokojem, że to młodzież 
odczuwa najwyższy poziom bezrobocia, 
mając na uwadze sytuację w krajach takich 
jak Grecja, gdzie poziom ten wynosi ponad 
50%, lub Portugalia i Irlandia, gdzie 
przekracza on 30%, co jest druzgocące; 
jednocześnie w krajach tych wzrasta 
liczba osób, które wykonują pracę 
nieodpowiadającą ich kwalifikacjom, co 
prowadzi do spadku innowacyjności oraz 
koniecznego doświadczenia w produkcji, 
a tym samym w procesie rozwoju;
ubolewa, że nawet ci, którzy znajdą pracę, 
często pracują w niestabilnych warunkach 
lub na podstawie umów o pracę 
w niepełnym wymiarze, co utrudnia 
samodzielne życie;

Or. el

Poprawka 82
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza z niepokojem, że to młodzież 
odczuwa najwyższy poziom bezrobocia, 
mając na uwadze sytuację w krajach takich 
jak Grecja, gdzie poziom ten wynosi ponad 
50%, lub Portugalia i Irlandia, gdzie 
przekracza on 30%, co jest druzgocące; 
ubolewa, że nawet ci, którzy znajdą pracę, 
często pracują w niestabilnych warunkach 
lub na podstawie umów o pracę 
w niepełnym wymiarze, co utrudnia im
prowadzenie samodzielnego życia;

5. stwierdza z niepokojem, że to młodzież 
odczuwa najwyższy poziom bezrobocia, 
mając na uwadze sytuację w krajach takich 
jak Grecja, gdzie poziom ten wynosi ponad 
50%, lub Portugalia i Irlandia, gdzie 
przekracza on 30%, co stanowi poważny 
problem; ubolewa, że nawet ci młodzi, 
którzy znajdą pracę, często pracują 
w niestabilnych warunkach lub na 
podstawie umów o pracę w niepełnym 
wymiarze, co utrudnia im osiągnięcie 
niezależności;
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Or. pt

Poprawka 83
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza z niepokojem, że to młodzież 
odczuwa najwyższy poziom bezrobocia, 
mając na uwadze sytuację w krajach takich 
jak Grecja, gdzie poziom ten wynosi ponad 
50%, lub Portugalia i Irlandia, gdzie 
przekracza on 30%, co jest druzgocące; 
ubolewa, że nawet ci, którzy znajdą pracę, 
często pracują w niestabilnych warunkach 
lub na podstawie umów o pracę 
w niepełnym wymiarze, co utrudnia 
samodzielne życie;

5. stwierdza z niepokojem, że to młodzież 
odczuwa najwyższy poziom bezrobocia, 
mając na uwadze sytuację w krajach takich 
jak Grecja, gdzie poziom ten wynosi ponad 
50%, lub Portugalia i Irlandia, gdzie 
przekracza on 30%, co jest druzgocące; 
ubolewa, że nawet ci, którzy znajdą pracę, 
często pracują w niestabilnych warunkach 
lub na podstawie umów o pracę 
w niepełnym wymiarze, co utrudnia 
samodzielne życie; zauważa, że przyjęty 
z entuzjazmem spadek poziomu 
bezrobocia wśród młodych na terenie 
Portugalii (36% w trzecim kwartale 2013 
r.) częściowo wynika z narastającej skali 
emigracji młodych oraz ze środków 
podejmowanych w ramach aktywnej 
polityki na rzecz zatrudnienia, opartych 
na umowach zawieranych na niepewnych 
warunkach;

Or. pt

Poprawka 84
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza z niepokojem, że to młodzież 
odczuwa najwyższy poziom bezrobocia, 

5. stwierdza z niepokojem, że to młodzież 
odczuwa najwyższy poziom bezrobocia, 
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mając na uwadze sytuację w krajach takich 
jak Grecja, gdzie poziom ten wynosi ponad 
50%, lub Portugalia i Irlandia, gdzie 
przekracza on 30%, co jest druzgocące; 
ubolewa, że nawet ci, którzy znajdą pracę, 
często pracują w niestabilnych warunkach 
lub na podstawie umów o pracę 
w niepełnym wymiarze, co utrudnia
samodzielne życie;

mając na uwadze sytuację w krajach takich 
jak Grecja, gdzie poziom ten wynosi ponad 
50%, lub Portugalia i Irlandia, gdzie 
przekracza on 30%, co jest druzgocące; 
ubolewa, że nawet ci, którzy znajdą pracę, 
często pracują w niestabilnych warunkach 
lub na podstawie umów o pracę 
w niepełnym wymiarze, co może 
utrudniać samodzielne życie;

Or. en

Poprawka 85
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza z niepokojem, że to młodzież 
odczuwa najwyższy poziom bezrobocia, 
mając na uwadze sytuację w krajach takich 
jak Grecja, gdzie poziom ten wynosi ponad 
50%, lub Portugalia i Irlandia, gdzie 
przekracza on 30%, co jest druzgocące; 
ubolewa, że nawet ci, którzy znajdą pracę, 
często pracują w niestabilnych warunkach 
lub na podstawie umów o pracę 
w niepełnym wymiarze, co utrudnia 
samodzielne życie;

5. Stwierdza z niepokojem, że to młodzież 
odczuwa najwyższy poziom bezrobocia, 
mając na uwadze sytuację w krajach takich 
jak Grecja, gdzie poziom ten wynosi ponad 
50%, lub Portugalia i Irlandia, gdzie 
przekraczał on 30% w 2012 r., co jest 
druzgocące; ubolewa, że nawet ci, którzy 
znajdą pracę, często pracują 
w niestabilnych warunkach lub na 
podstawie umów o pracę w niepełnym 
wymiarze, co utrudnia samodzielne życie;

Or. en

Poprawka 86
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. stwierdza z niepokojem, że to młodzież 
odczuwa najwyższy poziom bezrobocia, 
mając na uwadze sytuację w krajach takich 

5. stwierdza z niepokojem, że to młodzież 
odczuwa najwyższy poziom bezrobocia, 
mając na uwadze sytuację w krajach takich 
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jak Grecja, gdzie poziom ten wynosi ponad 
50%, lub Portugalia i Irlandia, gdzie 
przekracza on 30%, co jest druzgocące; 
ubolewa, że nawet ci, którzy znajdą pracę, 
często pracują w niestabilnych warunkach
lub na podstawie umów o pracę 
w niepełnym wymiarze, co utrudnia 
samodzielne życie;

jak Grecja, gdzie poziom ten wynosi ponad 
50%, lub Portugalia, gdzie przekracza on 
30%, lub Irlandia, gdzie przekracza on 
25%, co jest druzgocące, a ponadto 
zauważa, że liczby te utrzymują się po 
pięciu latach kryzysu; ubolewa, że nawet 
ci, którzy znajdą pracę, często pracują 
w niestabilnych warunkach lub na 
podstawie umów o pracę w niepełnym 
wymiarze, co utrudnia samodzielne życie;

Or. en

Poprawka 87
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że znaczny wzrost kosztów 
utrzymania spowodowany ograniczeniami 
budżetowymi, prywatyzacją i brakiem 
inwestycji w usługi publiczne utrudnił 
również młodym ludziom uzyskiwanie 
środków finansowych niezbędnych do 
życia niezależnie od ich rodzin; podkreśla 
konieczność zakrojonych na szeroką skalę 
inwestycji w usługi publiczne, aby 
zapewnić młodym ludziom realną 
możliwość samodzielnego życia;

Or. en

Poprawka 88
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa skuteczność programów
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obecnie realizowanych w Portugalii, 
w szczególności w zakresie aktywnej 
polityki na rzecz zatrudnienia, 
potwierdzoną spadkiem stopy bezrobocia 
wśród młodych;

Or. pt

Poprawka 89
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
wysokie stopy bezrobocia i długotrwałego 
bezrobocia skutkują z jednej strony utratą 
ubezpieczenia zdrowotnego przez dużą 
część populacji bezrobotnych oraz przez 
osoby znajdujące się na ich utrzymaniu, 
z drugiej zaś wzrostem liczby gospodarstw 
domowych, gdzie budżet jest skromny 
bądź znikomy. Skutkiem tego rośnie 
ryzyko skrajnego ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, co przejawia się we wzroście 
liczby ubogich i bezdomnych oraz brakiem 
dostępu do podstawowych dóbr i usług, 
biorąc pod uwagę szerokie ograniczenie 
polityki opieki społecznej w kontekście 
realizacji programów dostosowań 
gospodarczych;

Or. el

Poprawka 90
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. uważa za nie do przyjęcia decyzję 
podjętą w niektórych państwach, wskutek 
której płatności pracowników na rzecz 
ubezpieczeń społecznych uległy 
zwiększeniu, a stawki opłacane przez 
przedsiębiorstwa zostały obniżone, jako że 
proceder ten oznacza krok wstecz 
w stosunku do idei lepszej redystrybucji 
dochodów i stanowi zagrożenie dla 
trwałości publicznych systemów 
ubezpieczeń społecznych;

Or. pt

Poprawka 91
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. stwierdza, że wzrost nierówności 
dochodów jest nie tylko niekorzystny dla 
społeczeństwa, lecz również dla 
gospodarki i może utrudnić ożywienie 
gospodarcze, a zatem problem ten należy 
rozwiązać poprzez większą koncentrację 
na redystrybucji, zwłaszcza za pomocą 
systemów podatkowych i siatki 
bezpieczeństwa socjalnego; należy 
rozwiązać problem niskiego 
wynagrodzenia i niepokojącego wzrostu 
skali niepewnego zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 92
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. stwierdza, że większość grup podatnych 
na zagrożenia – osoby długotrwale 
bezrobotne, kobiety, pracownicy będący 
migrantami i osoby niepełnosprawne –
boleśnie odczuwa skutki wyższego od 
średniej krajowej poziomu bezrobocia;

6. stwierdza, że większość grup podatnych 
na zagrożenia – osoby długotrwale 
bezrobotne, kobiety, pracownicy będący 
migrantami i osoby niepełnosprawne –
boleśnie odczuwa skutki wyższego od 
średniej krajowej poziomu bezrobocia; 
podkreśla, że wysokie stopy bezrobocia 
odciskają piętno na warunkach 
zatrudnienia, pracownicy obawiają się 
utraty stanowiska pracy lub nie są pewni, 
czy istnieją alternatywy, w większym 
stopniu narażeni są na przemoc, mobbing
i molestowanie seksualne, w miejscu 
pracy coraz częściej cechuje ich 
wielofunkcyjność, jako że wykonują wiele 
zadań, do których nie są powołani, zaś 
w kontekście masowych zwolnień 
zmuszeni są do przyjmowania większej 
ilości obowiązków, które dotychczas 
należały do innych pracowników;

Or. pt

Poprawka 93
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. stwierdza, że większość grup podatnych 
na zagrożenia – osoby długotrwale 
bezrobotne, kobiety, pracownicy będący 
migrantami i osoby niepełnosprawne –
boleśnie odczuwa skutki wyższego od 
średniej krajowej poziomu bezrobocia;

6. stwierdza, że większość grup podatnych 
na zagrożenia – osoby długotrwale 
bezrobotne, kobiety, pracownicy będący 
migrantami i osoby niepełnosprawne –
poniosła największe konsekwencje 
i najboleśniej odczuwa skutki wyższego od 
średniej krajowej poziomu bezrobocia;

Or. en
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Poprawka 94
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. stwierdza, że większość grup podatnych 
na zagrożenia – osoby długotrwale 
bezrobotne, kobiety, pracownicy będący 
migrantami i osoby niepełnosprawne –
boleśnie odczuwa skutki wyższego od 
średniej krajowej poziomu bezrobocia;

6. stwierdza, że większość grup podatnych 
na zagrożenia – osoby długotrwale 
bezrobotne, opiekunowie, kobiety, 
pracownicy będący migrantami i osoby 
niepełnosprawne – boleśnie odczuwa 
skutki wyższego od średniej krajowej 
poziomu bezrobocia;

Or. en

Poprawka 95
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca uwagę na poważny wzrost 
wskaźnika długotrwale bezrobotnych 
kobiet i pracowników starszych oraz na 
dodatkowe trudności, z którymi będą 
musieli zmierzyć się ci pracownicy, aby 
powrócić na rynek pracy po ostatecznym 
ożywieniu gospodarczym. Ostrzega, że na 
pracowników tych nie zwraca się takiej 
uwagi, na jaką zasługują;

Or. en

Poprawka 96
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. ostrzega, że w przypadku braku podjęcia 
środków naprawczych, wspomniane 
ogromne różnice, zwłaszcza w przypadku 
młodszego pokolenia, doprowadzą do 
strukturalnego wypaczenia rynku pracy 
w omawianych czterech krajach, ograniczą 
w nich zdolność do poprawy koniunktury, 
wywołają masowe przymusowe migracje 
połączone z drenażem mózgów na 
ogromną skalę i zwiększą utrzymujące się 
różnice między państwami członkowskimi 
zapewniającymi miejsca pracy a tymi, 
które zapewniają tanią siłę roboczą;

7. ostrzega, że w przypadku braku podjęcia 
środków naprawczych, wspomniane 
ogromne różnice, zwłaszcza w przypadku 
młodszego pokolenia, doprowadzą do 
strukturalnego wypaczenia rynku pracy 
w omawianych czterech krajach, ograniczą 
w nich zdolność do poprawy koniunktury, 
wywołają masowe przymusowe migracje 
połączone z drenażem mózgów na 
ogromną skalę i zwiększą utrzymujące się 
różnice między państwami członkowskimi 
zapewniającymi miejsca pracy a tymi, 
które zapewniają tanią siłę roboczą; 
podkreśla, że długoterminowy wpływ 
drenażu mózgów zagraża przyszłemu 
rozwojowi i jest szczególnie szkodliwy dla 
stabilności systemów zabezpieczenia 
społecznego i systemów emerytalnych;

Or. en

Poprawka 97
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ostrzega, że w przypadku braku podjęcia 
środków naprawczych, wspomniane 
ogromne różnice, zwłaszcza w przypadku 
młodszego pokolenia, doprowadzą do 
strukturalnego wypaczenia rynku pracy 
w omawianych czterech krajach, ograniczą 
w nich zdolność do poprawy koniunktury, 
wywołają masowe przymusowe migracje 
połączone z drenażem mózgów na 
ogromną skalę i zwiększą utrzymujące się 
różnice między państwami członkowskimi 
zapewniającymi miejsca pracy a tymi, 
które zapewniają tanią siłę roboczą;

7. ostrzega, że w przypadku braku poprawy 
sytuacji gospodarczej przy pomocy 
programów dostosowawczych, 
wspomniane ogromne różnice, zwłaszcza 
w przypadku młodszego pokolenia, 
doprowadzą do strukturalnego wypaczenia 
rynku pracy w omawianych czterech 
krajach, ograniczą w nich zdolność do 
poprawy koniunktury, wywołają masowe 
przymusowe migracje połączone 
z drenażem mózgów na ogromną skalę 
i zwiększą utrzymujące się różnice między 
państwami członkowskimi zapewniającymi 
miejsca pracy a tymi, które zapewniają 
tanią siłę roboczą;
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Or. fi

Poprawka 98
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ostrzega, że w przypadku braku podjęcia 
środków naprawczych, wspomniane 
ogromne różnice, zwłaszcza w przypadku 
młodszego pokolenia, doprowadzą do 
strukturalnego wypaczenia rynku pracy 
w omawianych czterech krajach, ograniczą 
w nich zdolność do poprawy koniunktury, 
wywołają masowe przymusowe migracje 
połączone z drenażem mózgów na 
ogromną skalę i zwiększą utrzymujące się 
różnice między państwami członkowskimi 
zapewniającymi miejsca pracy a tymi, 
które zapewniają tanią siłę roboczą;

7. ostrzega, że w przypadku braku podjęcia 
środków naprawczych, wspomniane 
ogromne różnice, zwłaszcza w przypadku 
młodszego pokolenia, doprowadzą do 
strukturalnego wypaczenia rynku pracy 
w omawianych czterech krajach, ograniczą 
w nich zdolność do poprawy koniunktury, 
wywołają masowe przymusowe migracje 
połączone z drenażem mózgów na 
ogromną skalę, co przyniesie poważne 
konsekwencje dla rozwoju państw i ich 
równowagi demograficznej, i zwiększą 
utrzymujące się różnice między państwami 
członkowskimi zapewniającymi miejsca 
pracy a tymi, które zapewniają tanią siłę 
roboczą;

Or. pt

Poprawka 99
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ostrzega, że w przypadku braku podjęcia 
środków naprawczych, wspomniane 
ogromne różnice, zwłaszcza w przypadku 
młodszego pokolenia, doprowadzą do 
strukturalnego wypaczenia rynku pracy 
w omawianych czterech krajach, ograniczą 
w nich zdolność do poprawy koniunktury, 

7. ostrzega, że w przypadku braku podjęcia 
środków naprawczych, wspomniane 
ogromne różnice, zwłaszcza w przypadku 
młodszego pokolenia, mogą doprowadzić
do strukturalnego wypaczenia rynku pracy 
w omawianych czterech krajach, ograniczą 
w nich zdolność do poprawy koniunktury, 
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wywołają masowe przymusowe migracje 
połączone z drenażem mózgów na 
ogromną skalę i zwiększą utrzymujące się 
różnice między państwami członkowskimi 
zapewniającymi miejsca pracy a tymi, 
które zapewniają tanią siłę roboczą;

wywołają masowe przymusowe migracje 
połączone z drenażem mózgów na 
ogromną skalę i zwiększą utrzymujące się 
różnice między państwami członkowskimi 
zapewniającymi miejsca pracy a tymi, 
które zapewniają tanią siłę roboczą;

Or. pt

Poprawka 100
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ostrzega, że w przypadku braku podjęcia 
środków naprawczych, wspomniane 
ogromne różnice, zwłaszcza w przypadku 
młodszego pokolenia, doprowadzą do 
strukturalnego wypaczenia rynku pracy 
w omawianych czterech krajach, ograniczą 
w nich zdolność do poprawy koniunktury, 
wywołają masowe przymusowe migracje 
połączone z drenażem mózgów na 
ogromną skalę i zwiększą utrzymujące się 
różnice między państwami członkowskimi 
zapewniającymi miejsca pracy a tymi, 
które zapewniają tanią siłę roboczą;

7. ostrzega, że w przypadku braku podjęcia 
środków naprawczych, wspomniane 
ogromne różnice, zwłaszcza w przypadku 
młodszego pokolenia, doprowadzą do 
strukturalnego wypaczenia rynku pracy 
w omawianych czterech krajach, ograniczą 
w nich zdolność do poprawy koniunktury, 
wywołają migracje na ogromną skalę 
i zwiększą utrzymujące się różnice między 
państwami członkowskimi;

Or. es

Poprawka 101
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ostrzega, że w przypadku braku podjęcia 
środków naprawczych, wspomniane 
ogromne różnice, zwłaszcza w przypadku 

7. ostrzega, że w przypadku braku podjęcia 
środków naprawczych, wspomniane 
ogromne różnice, zwłaszcza w przypadku 
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młodszego pokolenia, doprowadzą do 
strukturalnego wypaczenia rynku pracy 
w omawianych czterech krajach, ograniczą 
w nich zdolność do poprawy koniunktury, 
wywołają masowe przymusowe migracje 
połączone z drenażem mózgów na 
ogromną skalę i zwiększą utrzymujące się 
różnice między państwami członkowskimi 
zapewniającymi miejsca pracy a tymi, 
które zapewniają tanią siłę roboczą;

młodszego pokolenia, doprowadzą do 
strukturalnego wypaczenia rynku pracy 
w omawianych czterech krajach, ograniczą 
w nich zdolność do poprawy koniunktury, 
pogłębią skutki drenażu mózgów 
i zwiększą utrzymujące się różnice między 
państwami członkowskimi zapewniającymi 
miejsca pracy a tymi, które zapewniają 
tanią siłę roboczą;

Or. en

Poprawka 102
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ostrzega, że w przypadku braku podjęcia 
środków naprawczych, wspomniane 
ogromne różnice, zwłaszcza w przypadku 
młodszego pokolenia, doprowadzą do 
strukturalnego wypaczenia rynku pracy 
w omawianych czterech krajach, ograniczą 
w nich zdolność do poprawy koniunktury, 
wywołają masowe przymusowe migracje 
połączone z drenażem mózgów na 
ogromną skalę i zwiększą utrzymujące się 
różnice między państwami członkowskimi 
zapewniającymi miejsca pracy a tymi, 
które zapewniają tanią siłę roboczą;

7. ostrzega, że w przypadku braku podjęcia 
środków naprawczych, wspomniane 
ogromne różnice, zwłaszcza w przypadku 
młodszego pokolenia, w perspektywie 
długookresowej doprowadzą do 
strukturalnego wypaczenia rynku pracy 
w omawianych czterech krajach, ograniczą 
w nich zdolność do poprawy koniunktury, 
wywołają masowe przymusowe migracje 
połączone z drenażem mózgów na 
ogromną skalę i zwiększą utrzymujące się 
różnice między państwami członkowskimi 
zapewniającymi miejsca pracy a tymi, 
które zapewniają tanią siłę roboczą;

Or. en

Poprawka 103
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7a. jest głęboko zaniepokojony tym, że 
oprócz redukcji zatrudnienia ze względu 
na niepewność zatrudnienia i pogorszenie 
podstawowych standardów pracy 
występuje również znaczący brak jakości 
miejsc pracy; stwierdza, że coraz częściej 
zdarzają się umowy o pracę w niepełnym 
wymiarze godzin i umowy na czas 
określony, bezpłatne staże i praktyki 
zawodowe, fikcyjna praca na własny 
rachunek oraz działalność szarej strefy 
gospodarki; stwierdza ponadto, że 
następuje również niepokojące 
pogarszanie się warunków pracy wraz ze 
stosowaniem takich środków jak 
wydłużanie czasu pracy lub obniżanie 
standardów bezpieczeństwa i higieny 
pracy;

Or. en

Poprawka 104
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. ubolewa, że we wszystkich czterech
krajach programy dostosowawcze 
obejmowały bezpośrednie interwencje 
w kształtowanie się wynagrodzeń, pomimo 
że ustalanie lub harmonizacja 
minimalnych wynagrodzeń za pracę nie 
wchodzi w zakres kompetencji Unii 
Europejskiej; stwierdza, że zwłaszcza 
w Grecji program dostosowawczy wymusił 
obniżenie minimalnego wynagrodzenia za 
pracę o 22% i o 32% w przypadku 
młodych pracowników w wieku poniżej 25 
lat;

Or. en
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Poprawka 105
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. przestrzega przed nasileniem zjawiska 
„drenażu mózgów” i odpływu wysoko 
wykwalifikowanej siły roboczej z państw 
wdrażających programy dostosowań 
gospodarczych wskutek kryzysu 
i prowadzonej polityki oszczędnościowej 
[1];

[1] W przypadku Portugalii w roku 2012 
liczba emigrantów stałych należących do 
grup wiekowych 20–24, 25–29 i 30–34 
wzrosła trzykrotnie, osiągając pułap 
28 769, przy czym emigranci należący do 
ostatniej wspomnianej grupy 
charakteryzowali się wyższym poziomem 
wykształcenia.

Or. pt

Poprawka 106
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. wyraża zaniepokojenie prognozami 
ciągłego wzrostu liczby emigrantów; 
przypomina, że w przypadku Portugalii 
nasilenie zjawiska wymuszonej emigracji 
oznaczało wyjazd ponad 250 tys. osób 
w latach 2012–2013;

Or. pt
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Poprawka 107
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina, że w strategii Europa 2020 
trafnie stwierdzono, iż dane, które należy 
obserwować, to wskaźnik zatrudnienia 
informujący o dostępności zasobów 
ludzkich i finansowych niezbędnych do 
zapewnienia stabilności naszego modelu 
gospodarczego i społecznego; ubolewa, że 
spowolnienie wzrostu bezrobocia jest 
mylone z przywracaniem zlikwidowanych 
miejsc pracy; przypomina, że w ciągu 
ostatnich czterech lat zlikwidowano 2 mln 
miejsc pracy w wymienionych czterech 
krajach, co stanowi 15% istniejących 
miejsc pracy;

8. przypomina, że w strategii „Europa 
2020” trafnie stwierdzono, iż dane, które 
należy obserwować, to wskaźnik 
zatrudnienia informujący o dostępności 
zasobów ludzkich i finansowych 
niezbędnych do zapewnienia stabilności 
naszego modelu gospodarczego 
i społecznego; ubolewa, że spowolnienie 
wzrostu bezrobocia jest mylone 
z przywracaniem zlikwidowanych miejsc 
pracy; przypomina, że w ciągu ostatnich 
czterech lat zlikwidowano 2 mln miejsc 
pracy w wymienionych czterech krajach, 
co stanowi 15% istniejących miejsc pracy; 
podkreśla, że nowe miejsca pracy muszą 
być miejscami pracy o wysokiej jakości, 
czyli miejscami pracy zapewniającymi 
dobre wynagrodzenie i warunki oraz pełne 
prawa związków zawodowych, aby 
zatrudnienie było dla pracowników, 
a zwłaszcza pracowników młodych, 
gwarancją godnego życia;

Or. en

Poprawka 108
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina, że w strategii Europa 2020 
trafnie stwierdzono, iż dane, które należy 
obserwować, to wskaźnik zatrudnienia 

8. przypomina, że w strategii „Europa 
2020” trafnie stwierdzono, iż dane, które 
należy obserwować, to wskaźnik 
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informujący o dostępności zasobów 
ludzkich i finansowych niezbędnych do 
zapewnienia stabilności naszego modelu 
gospodarczego i społecznego; ubolewa, że 
spowolnienie wzrostu bezrobocia jest 
mylone z przywracaniem zlikwidowanych 
miejsc pracy; przypomina, że w ciągu 
ostatnich czterech lat zlikwidowano 2 mln 
miejsc pracy w wymienionych czterech 
krajach, co stanowi 15% istniejących 
miejsc pracy;

zatrudnienia informujący o dostępności 
zasobów ludzkich i finansowych 
niezbędnych do zapewnienia stabilności 
naszego modelu gospodarczego 
i społecznego; ubolewa, że spowolnienie 
wzrostu bezrobocia jest mylone 
z przywracaniem zlikwidowanych miejsc 
pracy; stwierdza, że problem spadku 
zatrudnienia w przemyśle istniał już na 
długo przed nastaniem kryzysu 
gospodarczego i przypomina, że w ciągu 
ostatnich czterech lat zlikwidowano 2 mln 
miejsc pracy w wymienionych czterech 
krajach, co stanowi 15% istniejących 
miejsc pracy;

Or. fi

Poprawka 109
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina, że w strategii Europa 2020 
trafnie stwierdzono, iż dane, które należy 
obserwować, to wskaźnik zatrudnienia 
informujący o dostępności zasobów 
ludzkich i finansowych niezbędnych do 
zapewnienia stabilności naszego modelu 
gospodarczego i społecznego; ubolewa, że
spowolnienie wzrostu bezrobocia jest
mylone z przywracaniem zlikwidowanych 
miejsc pracy; przypomina, że w ciągu 
ostatnich czterech lat zlikwidowano 2 mln 
miejsc pracy w wymienionych czterech 
krajach, co stanowi 15% istniejących 
miejsc pracy;

8. przypomina, że w strategii „Europa 
2020” trafnie stwierdzono, iż dane, które 
należy obserwować, to wskaźnik 
zatrudnienia informujący o dostępności 
zasobów ludzkich i finansowych 
niezbędnych do zapewnienia stabilności 
naszego modelu gospodarczego 
i społecznego; wzywa do tego, by
spowolnienie wzrostu bezrobocia nie było
mylone z przywracaniem zlikwidowanych 
miejsc pracy; przypomina, że w ciągu 
ostatnich czterech lat zlikwidowano 2 mln 
miejsc pracy w wymienionych czterech 
krajach, co stanowi 15% istniejących 
miejsc pracy;

Or. es
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Poprawka 110
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina, że w strategii Europa 2020 
trafnie stwierdzono, iż dane, które należy 
obserwować, to wskaźnik zatrudnienia 
informujący o dostępności zasobów 
ludzkich i finansowych niezbędnych do 
zapewnienia stabilności naszego modelu 
gospodarczego i społecznego; ubolewa, że 
spowolnienie wzrostu bezrobocia jest 
mylone z przywracaniem zlikwidowanych 
miejsc pracy; przypomina, że w ciągu 
ostatnich czterech lat zlikwidowano 2 mln 
miejsc pracy w wymienionych czterech 
krajach, co stanowi 15% istniejących 
miejsc pracy;

8. przypomina, że w strategii „Europa 
2020” trafnie stwierdzono, iż kluczowym 
wskaźnikiem jest wskaźnik zatrudnienia 
informujący o dostępności zasobów 
ludzkich i finansowych niezbędnych do 
zapewnienia stabilności naszego modelu 
gospodarczego i społecznego; ubolewa, że 
spowolnienie wzrostu bezrobocia jest 
mylone z przywracaniem zlikwidowanych 
miejsc pracy; przypomina, że w ciągu 
ostatnich czterech lat zlikwidowano 2 mln 
miejsc pracy w wymienionych czterech 
krajach, co stanowi 15% istniejących 
miejsc pracy; w związku z tym 
z zadowoleniem przyjmuje ostatnie dane 
irlandzkie świadczące o wzroście 
zatrudnienia w Irlandii o 3,2% w roku do 
września 2013 r.;

Or. en

Poprawka 111
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina, że w strategii Europa 2020 
trafnie stwierdzono, iż dane, które należy 
obserwować, to wskaźnik zatrudnienia 
informujący o dostępności zasobów 
ludzkich i finansowych niezbędnych do 
zapewnienia stabilności naszego modelu 
gospodarczego i społecznego; ubolewa, że 
spowolnienie wzrostu bezrobocia jest 
mylone z przywracaniem zlikwidowanych 

8. przypomina, że w strategii „Europa 
2020” trafnie stwierdzono, iż dane, które 
należy obserwować, to wskaźnik 
zatrudnienia informujący o dostępności 
zasobów ludzkich i finansowych 
niezbędnych do zapewnienia stabilności 
naszego modelu gospodarczego 
i społecznego; ubolewa, że spowolnienie 
wzrostu bezrobocia jest mylone 
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miejsc pracy; przypomina, że w ciągu 
ostatnich czterech lat zlikwidowano 2 mln 
miejsc pracy w wymienionych czterech 
krajach, co stanowi 15% istniejących 
miejsc pracy;

z przywracaniem zlikwidowanych miejsc 
pracy oraz że nie uwzględniono w sposób 
należyty tego, iż spadek stopy bezrobocia 
w głównej mierze wynika ze znacznego 
wzrostu emigracji oraz zaprzestania 
wysiłków ze strony osób długotrwale 
poszukujących pracy; przypomina, że 
w ciągu ostatnich czterech lat 
zlikwidowano 2 mln miejsc pracy 
w wymienionych czterech krajach, co 
stanowi 15% istniejących miejsc pracy;

Or. pt

Poprawka 112
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że do osiągnięcia pełnego 
zatrudnienia niezbędny jest radykalny 
przełom w politykach neoliberalnych;
należy wdrożyć całkowicie inne środki, 
łącznie z ogólnym skróceniem czasu pracy 
bez utraty wynagrodzenia, obniżeniem 
wieku emerytalnego i zakrojonym na 
szeroką skalę planem inwestycji 
publicznych w pożyteczne społecznie 
miejsca pracy o wysokiej jakości;
podkreśla, że środki te należy wdrożyć 
w sposób zaplanowany demokratycznie 
i sfinansować za pomocą progresywnego 
systemu podatkowego mającego na celu 
zapewnienie tego, aby osoby najbogatsze 
i duże przedsiębiorstwa zapłaciły za 
spowodowany przez siebie kryzys;

Or. en

Poprawka 113
Verónica Lope Fontagné
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Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zaznacza, że fundusze strukturalne,
a w szczególności Europejski Fundusz 
Społeczny, powinny odgrywać szczególną 
rolę w tworzeniu miejsc pracy;

Or. es

Poprawka 114
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. ubolewa, że nie przywiązano należytej 
wagi do istotnej roli płac w tworzeniu lub 
stabilizowaniu popytu wewnętrznego; jest 
głęboko zaniepokojony wpływem 
programów na minimalne wynagrodzenie 
za pracę w czterech krajach – Irlandia 
została zmuszona do jego obniżenia 
o prawie 12%, pomimo późniejszej 
zmiany, a w Grecji zarządzono radykalne 
obniżenie minimalnego wynagrodzenia za 
pracę o 22%;

Or. en

Poprawka 115
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. stwierdza, że programy dostosowań 
gospodarczych narzuciły czterem krajom 
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obniżki lub zamrożenie wynagrodzeń 
w sektorze publicznym oraz uniemożliwiły 
odnowienie oferty zatrudnienia w sektorze 
publicznym, co uzasadniono potrzebą 
modernizacji i poprawy efektywności 
organów administracji publicznej, lecz 
czego faktycznym skutkiem był 
niedopuszczalnie wysoki poziom 
bezrobocia; przypomina, że silne organy 
administracji publicznej tworzą dobre 
ramy sprzyjające wzrostowi, 
konkurencyjności i ochronie socjalnej;

Or. en

Poprawka 116
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
spadek poziomu zatrudnienia w sektorze 
prywatnym w Portugalii powiązany jest 
z trudnościami w przeszeregowaniu osób 
bezrobotnych do pracy w obrębie innych 
branż, jak również faktem wzrostu liczby 
„zniechęconych” i osób długotrwale 
poszukujących pracy;

Or. pt

Poprawka 117
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8c. zauważa, że emigracja, wczesne 
kończenie nauki i ograniczenie dostępu do 
świadczeń społecznych wydłużają 
perspektywę ubóstwa; przypomina, że 
spadek PKB, ogromne ograniczenie 
inwestycji publicznych i prywatnych oraz 
ograniczenie inwestycji w badania 
i rozwój w państwach wdrażających 
programy dostosowawcze przyczyniają się 
do obniżenia potencjalnego PKB 
i w sposób nieunikniony prowadzą do 
długotrwałego ubóstwa;

Or. pt

Poprawka 118
Eleni Theocharous

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wyraża zaniepokojenie z tego powodu, 
że wśród warunków udzielenia pomocy 
finansowej przewidzianych w programach 
znajdują się zalecenia przeprowadzenia 
konkretnych cięć w podstawowych 
obszarach walki z ubóstwem, takich jak 
emerytury, usługi podstawowe, opieka 
zdrowotna i produkty farmaceutyczne do 
podstawowej ochrony osób najsłabszych; 
podkreśla, że środki te będą miały 
konsekwencje przede wszystkim dla walki 
z ubóstwem dzieci;

9. wyraża zaniepokojenie z tego powodu, 
że wśród warunków udzielenia pomocy 
finansowej przewidzianych w programach 
znajdują się zalecenia przeprowadzenia 
konkretnych cięć w podstawowych 
obszarach walki z ubóstwem, takich jak 
emerytury, usługi podstawowe, opieka 
zdrowotna i produkty farmaceutyczne do 
podstawowej ochrony osób najsłabszych; 
podkreśla, że środki te będą miały 
konsekwencje przede wszystkim dla walki 
z ubóstwem dzieci; zwraca uwagę na 
poważne i dotkliwe problemy, z którymi 
borykają się szkoły podstawowe i średnie 
w Grecji i na Cyprze, gdzie dzieci 
doświadczają koszmaru głodu, a państwa 
nie mogą realizować efektywnej 
i skutecznej polityki ze względu na 
politykę oszczędnościową narzuconą przez 
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trojkę, w związku z czym powstają 
problemy społeczne i psychologiczne 
zagrażające zwykłemu trybowi życia, 
strukturze społeczeństwa i spójności UE;

Or. en

Poprawka 119
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wyraża zaniepokojenie z tego powodu, 
że wśród warunków udzielenia pomocy 
finansowej przewidzianych w programach 
znajdują się zalecenia przeprowadzenia 
konkretnych cięć w podstawowych 
obszarach walki z ubóstwem, takich jak 
emerytury, usługi podstawowe, opieka 
zdrowotna i produkty farmaceutyczne do 
podstawowej ochrony osób najsłabszych; 
podkreśla, że środki te będą miały
konsekwencje przede wszystkim dla walki 
z ubóstwem dzieci;

9. wyraża oburzenie z tego powodu, że 
wśród warunków udzielenia pomocy 
finansowej przewidzianych w programach 
znajdują się zalecenia przeprowadzenia 
konkretnych cięć w podstawowych 
obszarach walki z ubóstwem, takich jak 
emerytury, usługi podstawowe, opieka 
zdrowotna i produkty farmaceutyczne do 
podstawowej ochrony osób najsłabszych; 
podkreśla, że środki te będą miały 
konsekwencje przede wszystkim dla walki 
z ubóstwem dzieci;

Or. en

Poprawka 120
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wyraża zaniepokojenie z tego powodu, 
że wśród warunków udzielenia pomocy 
finansowej przewidzianych w programach 
znajdują się zalecenia przeprowadzenia 
konkretnych cięć w podstawowych 
obszarach walki z ubóstwem, takich jak 
emerytury, usługi podstawowe, opieka 

9. wyraża zaniepokojenie z tego powodu, 
że wśród warunków udzielenia pomocy 
finansowej przewidzianych w programach 
znajdują się zalecenia przeprowadzenia 
konkretnych cięć w podstawowych 
obszarach walki z ubóstwem, takich jak 
emerytury, usługi podstawowe, opieka 
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zdrowotna i produkty farmaceutyczne do 
podstawowej ochrony osób najsłabszych; 
podkreśla, że środki te będą miały
konsekwencje przede wszystkim dla walki 
z ubóstwem dzieci;

zdrowotna i produkty farmaceutyczne do 
podstawowej ochrony osób najsłabszych; 
obawia się, że kryzys gospodarczy będzie 
miał konsekwencje przede wszystkim dla 
walki z ubóstwem dzieci;

Or. fi

Poprawka 121
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wyraża zaniepokojenie z tego powodu, 
że wśród warunków udzielenia pomocy 
finansowej przewidzianych w programach 
znajdują się zalecenia przeprowadzenia 
konkretnych cięć w podstawowych 
obszarach walki z ubóstwem, takich jak 
emerytury, usługi podstawowe, opieka 
zdrowotna i produkty farmaceutyczne do 
podstawowej ochrony osób najsłabszych; 
podkreśla, że środki te będą miały 
konsekwencje przede wszystkim dla walki 
z ubóstwem dzieci;

9. wyraża zaniepokojenie z tego powodu, 
że wśród warunków udzielenia pomocy 
finansowej przewidzianych w programach 
znajdują się zalecenia przeprowadzenia 
konkretnych cięć w podstawowych 
obszarach walki z ubóstwem, takich jak 
emerytury, usługi podstawowe, opieka 
zdrowotna i produkty farmaceutyczne do 
podstawowej ochrony osób najsłabszych; 
podkreśla, że środki te spowodowały 
znaczny spadek faktycznych wydatków 
społecznych, co wywiera głównie skutki 
ogólnie na ubóstwo, a w szczególności na 
ubóstwo dzieci;

Or. en

Poprawka 122
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wyraża zaniepokojenie z tego powodu, 
że wśród warunków udzielenia pomocy 
finansowej przewidzianych w programach 
znajdują się zalecenia przeprowadzenia 

9. wyraża zaniepokojenie z tego powodu, 
że wśród warunków udzielenia pomocy 
finansowej przewidzianych w programach 
znajdują się zalecenia przeprowadzenia 
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konkretnych cięć w podstawowych 
obszarach walki z ubóstwem, takich jak 
emerytury, usługi podstawowe, opieka 
zdrowotna i produkty farmaceutyczne do 
podstawowej ochrony osób najsłabszych; 
podkreśla, że środki te będą miały 
konsekwencje przede wszystkim dla walki 
z ubóstwem dzieci;

konkretnych cięć w podstawowych 
obszarach walki z ubóstwem, takich jak 
emerytury, usługi podstawowe, opieka 
zdrowotna i produkty farmaceutyczne do 
podstawowej ochrony osób najsłabszych;

Or. es

Poprawka 123
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wyraża zaniepokojenie z tego powodu, 
że wśród warunków udzielenia pomocy 
finansowej przewidzianych w programach 
znajdują się zalecenia przeprowadzenia 
konkretnych cięć w podstawowych 
obszarach walki z ubóstwem, takich jak 
emerytury, usługi podstawowe, opieka 
zdrowotna i produkty farmaceutyczne do 
podstawowej ochrony osób najsłabszych; 
podkreśla, że środki te będą miały 
konsekwencje przede wszystkim dla walki 
z ubóstwem dzieci;

9. wyraża zaniepokojenie z tego powodu, 
że wśród warunków udzielenia pomocy 
finansowej przewidzianych w programach 
znajdują się zalecenia przeprowadzenia 
konkretnych cięć w podstawowych 
obszarach walki z ubóstwem, takich jak 
emerytury, usługi podstawowe, opieka 
zdrowotna i produkty farmaceutyczne do 
podstawowej ochrony osób najsłabszych; 
podkreśla, że środki te będą miały 
konsekwencje przede wszystkim dla walki 
z ubóstwem dzieci oraz że trudno jest je 
pogodzić ze strategią inwestycji 
społecznych;

Or. en

Poprawka 124
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wyraża zaniepokojenie z tego powodu, 9. wyraża zaniepokojenie z tego powodu, 
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że wśród warunków udzielenia pomocy 
finansowej przewidzianych w programach 
znajdują się zalecenia przeprowadzenia 
konkretnych cięć w podstawowych 
obszarach walki z ubóstwem, takich jak 
emerytury, usługi podstawowe, opieka 
zdrowotna i produkty farmaceutyczne do 
podstawowej ochrony osób najsłabszych; 
podkreśla, że środki te będą miały 
konsekwencje przede wszystkim dla walki 
z ubóstwem dzieci;

że wśród warunków udzielenia pomocy 
finansowej przewidzianych w programach 
znajdują się zalecenia przeprowadzenia 
konkretnych cięć w określonych 
obszarach, zamiast zapewnienia rządom 
krajowym pewnej swobody 
w decydowaniu o obszarach, w których 
można dokonać oszczędności;

Or. en

Poprawka 125
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wyraża zaniepokojenie z tego powodu, 
że wśród warunków udzielenia pomocy 
finansowej przewidzianych w programach 
znajdują się zalecenia przeprowadzenia
konkretnych cięć w podstawowych 
obszarach walki z ubóstwem, takich jak 
emerytury, usługi podstawowe, opieka 
zdrowotna i produkty farmaceutyczne do 
podstawowej ochrony osób najsłabszych; 
podkreśla, że środki te będą miały 
konsekwencje przede wszystkim dla walki 
z ubóstwem dzieci;

9. wyraża zaniepokojenie z tego powodu, 
że wśród warunków udzielenia pomocy 
finansowej przewidzianych w programach 
znajdują się zalecenia przeprowadzenia 
konkretnych cięć w podstawowych 
obszarach walki z ubóstwem, takich jak 
emerytury, usługi podstawowe, opieka 
zdrowotna i produkty farmaceutyczne do 
podstawowej ochrony osób najsłabszych; 
podkreśla, że środki te będą miały 
konsekwencje przede wszystkim dla walki 
z ubóstwem i ubóstwem dzieci;

Or. en

Poprawka 126
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Tytuł drugi
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Projekt opinii Poprawka

Ubóstwo Ubóstwo i wykluczenie społeczne

Or. en

Poprawka 127
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. przypomina tragiczny i gwałtowny 
wzrost wskaźnika samobójstw, zwłaszcza 
w Grecji, gdzie wzrost odsetka samobójstw 
w latach 2008–2011 szacuje się na 43%;
podkreśla, że eksperci wskazują kryzys 
i druzgocące skutki polityki 
oszczędnościowej jako jeden 
z najważniejszych czynników 
przyczyniających się do tego wzrostu;

Or. en

Poprawka 128
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
w trakcie opracowywania i realizacji 
programów dostosowań gospodarczych 
nie tylko nie zwrócono należytej uwagi na 
wpływ polityki finansowej na kwestię 
zatrudnienia i sytuację społeczną, lecz
także – jak się okazało w przypadku Grecji 
– realizowany scenariusz oparto na 
błędnym mnożniku finansowym, skutkiem 
czego nie zostały zachowane właściwe 
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środki bezpieczeństwa, aby chronić 
najbardziej narażonych przed ubóstwem 
oraz wykluczeniem społecznym. Wzywa 
Komisję, aby analizując dane w ramach 
negocjacji programów dostosowań 
gospodarczych, uwzględniła wskaźniki 
socjalne, co umożliwi wdrożenie zaleceń 
dla poszczególnych krajów
w poszczególnych państwach
członkowskich w celu zapewnienia ich 
rozwojowego charakteru oraz 
bezproblemowego utrzymania 
podstawowych wartości społecznych UE;

Or. el

Poprawka 129
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. w Portugalii aktywna polityka rynku 
pracy była szczególnie ukierunkowana na 
słabsze grupy społeczne i miała na celu 
ułatwienie im dostępu do rynku pracy, 
a w październiku 2011 r. rozpoczęto 
realizację pilnego programu społecznego, 
który jest otwarty na nowe środki 
i rozwiązania lub nawet na rozwiązania 
dostosowane, w celu ochrony słabszych 
grup społecznych przed skutkami 
dostosowań gospodarczych;

Or. en

Poprawka 130
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9a. przypomina, że walka z ubóstwem 
wśród dzieci musi pozostać jednym 
z celów państw członkowskich; podkreśla, 
że polityka konsolidacji fiskalnej 
i budżetowej nie powinna się jej 
przeciwstawiać;

Or. es

Poprawka 131
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. stwierdza, że chociaż Komisja 
Europejska w swoim kwartalnym 
przeglądzie zatrudnienia i sytuacji 
społecznej w UE z października 2013 r. 
podkreśla znaczenie wydatków na 
ochronę socjalną jako zabezpieczenia 
przed ryzykiem społecznym, obniżenie 
wydatków społecznych w Grecji, Irlandii 
i Portugalii po 2010 r. było największe 
w UE;

Or. en

Poprawka 132
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa Komisję do wyciągnięcia 
wniosków z tego, że reformy rynku pracy 
w krajach objętych programem nie 
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doprowadziły do likwidacji rozbieżności 
na rynku pracy, natomiast spowodowały 
większą przepaść między osobami 
znajdującymi się na rynku pracy 
a osobami z niego wykluczonymi;

Or. en

Poprawka 133
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. stwierdza, że środki te wywołują 
poważne problemy w gospodarstwach 
domowych o niskich dochodach, 
powodując, że żyje się w nich poniżej 
progu ubóstwa, podnosi się poziom 
nierówności i umniejsza spójność 
społeczną, zwłaszcza w połączeniu 
z zaleceniami ustalenia wysokości 
minimalnych emerytur i wynagrodzeń 
poniżej poziomu ubóstwa; przypomina, że 
środki te zostały potępione przez Radę 
Europy jako naruszenie Europejskiej 
karty społecznej, a także zostały
zdecydowanie skrytykowane przez MOP 
z powodu naruszenia konwencji nr 102;
przypomina ponadto, że MOP wyraziła 
poważne zaniepokojenie skumulowanym 
wpływem polityki oszczędnościowej na 
poziom dochodów pracowników, standard 
życia i ochronę płacy;

Or. en

Poprawka 134
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9b. wyraża zaniepokojenie, że niestabilna 
sytuacja społeczna oraz makro-
i mikroekonomiczna w tych krajach jest 
przyczyną nasilenia się nierówności 
regionalnych i terytorialnych i podważa 
deklarowany przez UE cel, jakim jest 
wzmocnienie spójności regionalnej w jej 
granicach;

Or. el

Poprawka 135
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. podkreśla, że w czterech krajach 
powstają nowe formy ubóstwa klasy 
średniej i pracującej – problemy ze spłatą 
kredytów hipotecznych i wysokie ceny 
energii powodują ubóstwo energetyczne 
i zwiększają liczbę eksmisji i egzekucji;

Or. en

Poprawka 136
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. jest głęboko zaniepokojony faktami 
świadczącymi o wzroście skali 
bezdomności i wykluczenia z dostępu do 
mieszkań w krajach objętych programem;
przypomina, że stanowi to naruszenie 
praw podstawowych i wywiera olbrzymie 
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negatywne skutki na społeczeństwo 
i osoby dotknięte tymi problemami;
podkreśla, że według szacunków 
organizacji zajmujących się osobami 
bezdomnymi nastąpił wzrost skali 
bezdomności w czterech krajach objętych 
programem, zwłaszcza w Grecji, gdzie 
liczba osób bezdomnych wzrosła o 25% 
w latach 2009–2011 do 20 000, podkreśla 
ponadto, że w czterech krajach znacznie 
wzrosła liczba osób posilających się 
w jadłodajniach dla ubogich oraz dzieci 
spożywających posiłki w szkołach, 
ponieważ ich rodziny nie mogą zapewnić 
im śniadania lub drugiego śniadania;

Or. en

Poprawka 137
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 9 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9d. stwierdza, że organizacje 
międzynarodowe i społeczne ostrzegały 
przed wpływem nowej skali wynagrodzeń 
oraz systemu szeregowania i zwalniania 
pracowników w sektorze publicznym na 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn;
stwierdza, że MOP wyraziła 
zaniepokojenie nieproporcjonalnym 
wpływem nowych elastycznych form 
zatrudnienia na wynagrodzenie kobiet;
stwierdza ponadto, że MOP zwróciła się 
do rządów o monitorowanie wpływu 
polityki oszczędnościowej na 
wynagrodzenie mężczyzn i kobiet 
w sektorze prywatnym; podkreśla, że 
według Rady Europy Irlandia, określając 
zbyt niski poziom świadczeń z tytułu 
macierzyństwa, nie przestrzegała 
zmienionej karty;

Or. en
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Poprawka 138
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. stwierdza, że z danych Komisji 
i różnych badań wynika, iż między 2008 
a 2012 r. wzrosła nierówność w dystrybucji 
dochodu w czterech omawianych krajach, 
a cięcia świadczeń socjalnych i zasiłków 
dla bezrobotnych wynikające z polityki 
oszczędnościowej, podobnie jak obniżenie 
wynagrodzeń w wyniku reform 
strukturalnych, przekładają się na wzrost 
poziomu ubóstwa; stwierdza ponadto, że 
w sprawozdaniu Komisji stwierdzono 
względnie wysoki poziom ubóstwa 
pracujących wynikający z obniżenia lub 
zamrożenia niskich wynagrodzeń 
minimalnych w wyniku polityki 
oszczędnościowej;

10. stwierdza, że z danych Eurostatu,
Komisji i różnych badań wynika, iż między 
2008 a 2012 r. wzrosła nierówność 
w dystrybucji dochodu w Grecji, Irlandii 
i na Cyprze, a zmalała w Portugalii, a 
cięcia świadczeń socjalnych i zasiłków dla 
bezrobotnych wynikające z polityki 
oszczędnościowej, podobnie jak obniżenie 
wynagrodzeń w wyniku reform 
strukturalnych, przekładają się na wzrost 
poziomu ubóstwa; w Portugalii we 
wspomnianym okresie liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym zmalała; stwierdza ponadto, że 
w sprawozdaniu Komisji stwierdzono 
względnie wysoki poziom ubóstwa 
pracujących wynikający z obniżenia lub 
zamrożenia niskich wynagrodzeń 
minimalnych w wyniku polityki 
oszczędnościowej;

Or. pt

Poprawka 139
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. stwierdza, że z danych Komisji 
i różnych badań wynika, iż między 2008 
a 2012 r. wzrosła nierówność w dystrybucji 
dochodu w czterech omawianych krajach, 
a cięcia świadczeń socjalnych i zasiłków 

10. stwierdza, że z danych Komisji 
i różnych badań wynika, iż między 2008 
a 2012 r. wzrosła nierówność w dystrybucji 
dochodu w czterech omawianych krajach, 
a cięcia świadczeń socjalnych i zasiłków 
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dla bezrobotnych wynikające z polityki 
oszczędnościowej, podobnie jak obniżenie 
wynagrodzeń w wyniku reform 
strukturalnych, przekładają się na wzrost 
poziomu ubóstwa; stwierdza ponadto, że 
w sprawozdaniu Komisji stwierdzono 
względnie wysoki poziom ubóstwa 
pracujących wynikający z obniżenia lub 
zamrożenia niskich wynagrodzeń 
minimalnych w wyniku polityki 
oszczędnościowej;

dla bezrobotnych, podobnie jak obniżenie 
wynagrodzeń, przekładają się na wzrost 
poziomu ubóstwa; stwierdza ponadto, że 
w sprawozdaniu Komisji stwierdzono 
względnie wysoki poziom ubóstwa 
pracujących wynikający z obniżenia lub 
zamrożenia niskich wynagrodzeń 
minimalnych;

Or. es

Poprawka 140
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. stwierdza, że z danych Komisji 
i różnych badań wynika, iż między 2008 
a 2012 r. wzrosła nierówność w dystrybucji 
dochodu w czterech omawianych krajach, 
a cięcia świadczeń socjalnych i zasiłków 
dla bezrobotnych wynikające z polityki 
oszczędnościowej, podobnie jak obniżenie 
wynagrodzeń w wyniku reform 
strukturalnych, przekładają się na wzrost 
poziomu ubóstwa; stwierdza ponadto, że 
w sprawozdaniu Komisji stwierdzono 
względnie wysoki poziom ubóstwa 
pracujących wynikający z obniżenia lub 
zamrożenia niskich wynagrodzeń 
minimalnych w wyniku polityki 
oszczędnościowej;

10. stwierdza, że z danych Komisji 
i różnych badań wynika, iż między 2008 
a 2012 r. wzrosła nierówność w dystrybucji 
dochodu w czterech omawianych krajach, 
a cięcia świadczeń socjalnych i zasiłków 
dla bezrobotnych wynikające z polityki 
oszczędnościowej, podobnie jak obniżenie 
wynagrodzeń w wyniku reform 
strukturalnych, przekładają się na wzrost 
poziomu ubóstwa; stwierdza ponadto, że 
w sprawozdaniu Komisji stwierdzono 
względnie wysoki poziom ubóstwa 
pracujących wynikający z obniżenia lub 
zamrożenia niskich wynagrodzeń 
minimalnych w wyniku polityki 
oszczędnościowej; obniżenie dochodów 
powoduje, że mniej osób stać na prywatne 
świadczenia opieki zdrowotnej, co 
prowadzi do częstszego korzystania 
z publicznej służby zdrowia, a polityka 
rządu zmienia ukierunkowanie ze 
wsparcia publicznej służby zdrowia na 
wsparcie prywatnych świadczeń opieki 
zdrowotnej;
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Or. en

Poprawka 141
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. stwierdza, że z danych Komisji 
i różnych badań wynika, iż między 2008 
a 2012 r. wzrosła nierówność w dystrybucji 
dochodu w czterech omawianych krajach, 
a cięcia świadczeń socjalnych i zasiłków 
dla bezrobotnych wynikające z polityki 
oszczędnościowej, podobnie jak obniżenie 
wynagrodzeń w wyniku reform 
strukturalnych, przekładają się na wzrost 
poziomu ubóstwa; stwierdza ponadto, że 
w sprawozdaniu Komisji stwierdzono 
względnie wysoki poziom ubóstwa 
pracujących wynikający z obniżenia lub 
zamrożenia niskich wynagrodzeń 
minimalnych w wyniku polityki 
oszczędnościowej;

10. stwierdza, że z danych Komisji 
i różnych badań wynika, iż między 2008 
a 2012 r. wzrosła nierówność w dystrybucji 
dochodu w czterech omawianych krajach, 
a cięcia świadczeń socjalnych i zasiłków 
dla bezrobotnych wynikające z polityki 
wprowadzonej w celu obniżenia deficytu, 
podobnie jak obniżenie wynagrodzeń 
w wyniku reform strukturalnych, 
przekładają się na wzrost poziomu 
ubóstwa; stwierdza ponadto, że 
w sprawozdaniu Komisji stwierdzono 
względnie wysoki poziom ubóstwa 
pracujących wynikający z obniżenia lub 
zamrożenia niskich wynagrodzeń 
minimalnych w wyniku polityki 
oszczędnościowej;

Or. en

Poprawka 142
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla, że emeryci i renciści 
stanowią grupy społeczne najbardziej 
dotknięte ubóstwem; w Portugalii 75,9% 
emerytów otrzymuje świadczenia 
emerytalne o wartości niższej niż 419,22 
EUR, zaś ich warunki życia uległy 
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znacznemu pogorszeniu w wyniku 
ograniczenia dostępu do usług 
publicznych, wzrostu częściowych 
odpłatności z tytułu świadczeń 
szpitalnych, wzrostu kosztów transportu, 
energii elektrycznej, najmu mieszkań itp.; 
coraz częściej osoby te zmuszone są do 
udzielania pomocy swym dzieciom, które 
borykają się z problemem bezrobocia, 
niepewności zatrudnienia i niskich płac;

Or. pt

Poprawka 143
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. ubolewa, że liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
wzrosła w omawianych czterech krajach; 
zwraca uwagę, że z danych wynika, iż 
tylko w ciągu ostatnich trzech lat odsetek 
osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym wzrósł do 26% 
w Portugalii i do 15% w Irlandii; 
stwierdza ponadto, że wspomniane dane 
statystyczne nie ujawniają o wiele gorszej 
rzeczywistości, a mianowicie spadku PKB 
na mieszkańca i spadku progów ubóstwa, 
co oznacza, że obecnie osoby, które do 
niedawna uznawano za żyjące w ubóstwie, 
zostały usunięte z tej kategorii;

11. ubolewa, że liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
wzrosła w omawianych czterech krajach; 
zwraca uwagę, że z danych wynika, iż 
tylko w ciągu ostatnich trzech lat odsetek 
osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym wzrósł do 26% 
w Grecji i do 15% w Irlandii; stwierdza 
ponadto, że wspomniane dane statystyczne 
nie ujawniają o wiele gorszej 
rzeczywistości, a mianowicie spadku PKB 
na mieszkańca i spadku progów ubóstwa, 
co oznacza, że obecnie osoby, które do 
niedawna uznawano za żyjące w ubóstwie, 
zostały usunięte z tej kategorii;

Or. en

Poprawka 144
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 11
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Projekt opinii Poprawka

11. ubolewa, że liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
wzrosła w omawianych czterech krajach; 
zwraca uwagę, że z danych wynika, iż 
tylko w ciągu ostatnich trzech lat odsetek 
osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym wzrósł do 26% 
w Portugalii i do 15% w Irlandii; stwierdza 
ponadto, że wspomniane dane statystyczne 
nie ujawniają o wiele gorszej 
rzeczywistości, a mianowicie spadku PKB 
na mieszkańca i spadku progów ubóstwa, 
co oznacza, że obecnie osoby, które do 
niedawna uznawano za żyjące w ubóstwie, 
zostały usunięte z tej kategorii;

11. ubolewa, że liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
wzrosła w Grecji, Irlandii i na Cyprze; 
zwraca uwagę, że z danych wynika, iż 
tylko w ciągu ostatnich trzech lat odsetek 
osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym wzrósł do 15% 
w Irlandii, zaś w Portugalii w latach 
2008–2012 zmalał z 26% do 25,3% według 
informacji podanych przez Eurostat; 
stwierdza ponadto, że wspomniane dane 
statystyczne nie ujawniają o wiele gorszej 
rzeczywistości, a mianowicie spadku PKB 
na mieszkańca i spadku progów ubóstwa, 
co oznacza, że obecnie osoby, które do 
niedawna uznawano za żyjące w ubóstwie, 
zostały usunięte z tej kategorii;

Or. pt

Poprawka 145
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. podkreśla, że wzrostowi ubóstwa, 
wykluczenia i niepewności wśród 
zdecydowanej większości osób 
mieszkających w krajach objętych 
programem towarzyszy gwałtowne 
bogacenie się nieznacznej mniejszości; np. 
w Irlandii od 2007 r. zyski wzrosły o 21%, 
a według urzędu skarbowego liczba osób 
zarabiających ponad 500 000 EUR 
rocznie wzrosła do 3 443 w 2012 r., co 
daje łączny dochód w wysokości 
1,8 mld EUR, natomiast dochody ponad 
miliona z 2,16 mln podatników wynosiły 
mniej niż 30 000 EUR; podobnie 
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w Portugalii 75% emerytów otrzymuje 
emerytury w wysokości poniżej 
419,22 EUR, natomiast 870 portugalskich 
milionerów powiększyło majątek 
o 7,5 mld EUR od 2012 r.;

Or. en

Poprawka 146
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. z zaniepokojeniem podkreśla fakt 
szerzenia się głodu i sytuacji, w których 
ludziom brakuje pożywienia, coraz 
częstszych przypadków braku wody, 
energii elektrycznej i gazu w domach 
wielu rodzin oraz utraty miejsca 
zamieszkania (na rzecz banku lub 
w wyniku eksmisji); zauważa, że coraz 
częściej rodzinom brak pieniędzy na 
opłacenie żłobków, przedszkoli lub domów 
opieki dla osób starszych; podkreśla, że 
dla tysięcy dzieci jedynym posiłkiem dnia 
jest ten wydawany w szkole; zwraca 
uwagę na znaczny wzrost liczby wniosków 
o pomoc kierowanych do instytucji 
socjalnych, podkreślając fakt, że te nie są 
w stanie udzielać przychylnych 
odpowiedzi na ciągle rosnącą liczbę 
wniosków, a także wskazuje, że środki 
publiczne przeznaczone na interwencję 
w grupach zagrożonych ubóstwem są 
coraz bardziej ograniczone;

Or. pt

Poprawka 147
Paul Murphy
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Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. pochwala fakt, że we wspomnianych 
analizach Komisja uznaje, iż tylko wyraźne 
odwrócenie obecnych tendencji pozwoli 
osiągnąć cele strategii Europa 2020;

12. pochwala fakt, że we wspomnianych 
analizach Komisja uznaje, iż tylko wyraźne 
odwrócenie obecnych tendencji pozwoli 
osiągnąć cele strategii „Europa 2020”; 
uważa jednak, że cele te są 
niewystarczające i jako cel proponuje 
całkowitą likwidację ubóstwa;

Or. en

Poprawka 148
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. pochwala fakt, że we wspomnianych 
analizach Komisja uznaje, iż tylko wyraźne 
odwrócenie obecnych tendencji pozwoli 
osiągnąć cele strategii Europa 2020;

12. pochwala fakt, że we wspomnianych 
analizach Komisja uznaje, iż tylko wyraźne 
odwrócenie obecnych tendencji pozwoli 
całej UE osiągnąć cele strategii „Europa 
2020”;

Or. en

Poprawka 149
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. ubolewa, że co najmniej w przypadku 
Grecji, Irlandii i Portugalii programy 
obejmowały szereg szczegółowych zaleceń 
dotyczących reformy systemu opieki 
zdrowotnej i cięć wydatków, pomimo że 

13. ubolewa, że co najmniej w przypadku 
Grecji, Irlandii i Portugalii programy 
obejmowały szereg szczegółowych zaleceń 
dotyczących reformy systemu opieki 
zdrowotnej i cięć wydatków, pomimo że 
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art. 168 ust. 7 TFUE zabrania takich 
interwencji;

art. 168 ust. 7 TFUE zabrania takich 
interwencji; zwraca uwagę na przykład 
Irlandii, gdzie w 2014 r. nastąpi 
dodatkowe obniżenie środków 
przeznaczonych na służbę zdrowia 
o 618 mln EUR; podkreśla, że jest to 
zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
pacjentów, ponieważ szpitale już straciły 
20% swojego budżetu od 2009 r.;

Or. en

Poprawka 150
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. ubolewa, że co najmniej w przypadku 
Grecji, Irlandii i Portugalii programy 
obejmowały szereg szczegółowych zaleceń 
dotyczących reformy systemu opieki 
zdrowotnej i cięć wydatków, pomimo że 
art. 168 ust. 7 TFUE zabrania takich 
interwencji;

13. ubolewa, że co najmniej w przypadku 
Grecji, Irlandii i Portugalii programy 
obejmowały szereg szczegółowych zaleceń 
dotyczących reformy systemu opieki 
zdrowotnej i cięć wydatków, które mają 
znaczny wpływ na jakość i powszechną 
dostępność usług społecznych, zwłaszcza 
w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej, 
pomimo że art. 168 ust. 7 TFUE zabrania 
takich interwencji;

Or. en

Poprawka 151
Marije Cornelissen, Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. ubolewa, że co najmniej w przypadku 
Grecji, Irlandii i Portugalii programy 
obejmowały szereg szczegółowych zaleceń 

13. ubolewa, że co najmniej w przypadku 
Grecji, Irlandii i Portugalii programy 
obejmowały szereg szczegółowych zaleceń 
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dotyczących reformy systemu opieki 
zdrowotnej i cięć wydatków, pomimo że 
art. 168 ust. 7 TFUE zabrania takich 
interwencji;

dotyczących reformy systemu opieki 
zdrowotnej i cięć wydatków, co 
spowodowało, że niepokojąca liczba osób 
nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego 
lub dostępu do ochrony socjalnej;

Or. en

Poprawka 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13a. wyraża ubolewanie z powodu braku 
ukierunkowanego podejścia do 
wykrywania niewydajności systemów 
opieki zdrowotnej i decyzji 
o przekrojowych cięciach w budżetach 
opieki zdrowotnej. Ostrzega, że 
wprowadzenie współpłatności mogłoby 
spowodować, że pacjenci będą zwlekać ze 
skorzystaniem z usług opieki, oraz 
mogłoby doprowadzić do nałożenia 
obciążeń finansowych na gospodarstwa 
domowe. Ostrzega, że obniżenie 
wynagrodzeń pracowników służby zdrowia 
mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo pacjentów i spowodować 
migrację pracowników służby zdrowia;

Or. en

Poprawka 153
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13a. jest głęboko zaniepokojony 
ograniczeniami świadczeń zdrowotnych 
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i farmaceutycznych w systemach 
publicznych, które w niektórych krajach 
radykalnie zmieniły powszechny charakter 
systemu na rzecz innych, bardziej 
ubezpieczeniowych lub handlowych 
metod, podkreśla ponadto, że z wielu 
opracowań i badań wynika, iż 
dyskryminacyjne współpłatności, czasami 
nawet za podstawowe usługi, takie jak 
nagłe zagrożenia dla zdrowia lub dostęp 
do leków dla osób z przewlekłymi 
chorobami, faktycznie uniemożliwiają 
wielu obywatelom zaspokojenie 
podstawowych potrzeb w zakresie opieki 
społecznej i zdrowotnej; stwierdza, że 
środki te wywarły również głęboki wpływ 
na osoby pracujące w zawodowych 
sektorach opieki. Bariery ekonomiczne 
spowodowały zatem pozbawienie 
podstawowych praw człowieka;

Or. en

Poprawka 154
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13a. ubolewa, że ograniczenia usług 
edukacyjnych dla dzieci o specjalnych 
potrzebach wywierają bardzo szkodliwy 
wpływ na ich szanse życiowe oraz że 
niemożliwe jest odwrócenie takich 
negatywnych skutków, których 
doświadcza się we wczesnych latach;

Or. en

Poprawka 155
Sergio Gutiérrez Prieto
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Projekt opinii
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13b. powtarza, że art. 12 
Międzynarodowego paktu praw 
gospodarczych, społecznych 
i kulturalnych przewiduje prawo każdego 
do korzystania z najwyższego osiągalnego 
poziomu ochrony zdrowia fizycznego 
i psychicznego. Stwierdza, że wszystkie 
cztery kraje są sygnatariuszami paktu, 
a zatem uznały powszechne prawo do 
ochrony zdrowia. Stwierdza, że w Grecji 
i Portugalii konstytucja uznaje prawo do 
ochrony zdrowia; jest zaniepokojony, że 
według EU-SILC w latach 2008–2011 we 
wszystkich czterech krajach nastąpił 
wzrost niezaspokojonych potrzeb 
medycznych. Ubolewa nad decyzją 
Portugalii i Irlandii o ograniczeniu 
zakresu ustawowych pakietów świadczeń 
i świadczonych usług;

Or. en

Poprawka 156
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

14a. wyraża ubolewanie nad 
ograniczeniami środków umożliwiających 
samodzielne życie osobom 
niepełnosprawnym;

Or. en

Poprawka 157
Alejandro Cercas
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Projekt opinii
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

15a. podkreśla, że wzrost ubóstwa 
społecznego w czterech krajach powoduje 
również wzrost solidarności wśród 
najsłabszych grup dzięki wysiłkom 
prywatnym, sieciom rodzinnym 
i organizacjom udzielającym pomocy;
podkreśla, że tego rodzaju interwencja nie 
powinna stać się strukturalnym 
rozwiązaniem problemu, nawet jeśli 
polepsza sytuację osób najbardziej 
potrzebujących i pokazuje zalety 
obywatelstwa europejskiego;

Or. en

Poprawka 158
Marije Cornelissen, Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

15a. ubolewa, że trojka wywarła znaczny 
nacisk na władze krajowe w celu 
zniesienia moratorium na eksmisje 
mieszkańców będących ofiarami, chociaż 
osoby te boleśnie odczuły skutki kryzysu 
i polityki oszczędnościowej, a zatem nie 
mogą ponieść kosztów swoich kredytów 
hipotecznych; zaleca państwom 
członkowskim i ich władzom lokalnym, 
aby określiły neutralną politykę 
mieszkaniową sprzyjającą powstawaniu 
lokali socjalnych i mieszkań przystępnych 
cenowo w celu rozwiązania problemu 
niezamieszkanych lokali oraz aby 
wdrożyły skuteczne polityki zapobiegawcze 
w celu zmniejszenia liczby eksmisji;

Or. en
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Poprawka 159
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

15c. z zaniepokojeniem stwierdza 
stopniowy wzrost współczynnika Giniego 
[1] w Grecji, Hiszpanii, Irlandii 
i Portugalii, wbrew ogólnej tendencji 
spadkowej obserwowanej na terenie strefy 
euro, wskutek czego znacznie wzrastają
różnice w dystrybucji dochodów w obrębie 
państw wdrażających programy 
dostosowawcze;

[1] Zgodnie z informacjami podanymi 
przez Eurostat współczynnik Giniego 
w Portugalii stopniowo wzrastał od 
poziomu 33,7 z roku 2009 po 34,2 w roku 
2011 i 34,5 w roku 2012;

Or. pt

Poprawka 160
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 16

Projekt opinii Poprawka

16. pochwala fakt, że poziom uczniów 
wcześnie kończących naukę spada 
w omawianych czterech krajach; stwierdza 
jednak, że można to częściowo wyjaśnić 
trudnościami w znalezieniu pracy przez 
młodzież;

16. pochwala fakt, że poziom uczniów 
wcześnie kończących naukę spada 
w omawianych czterech krajach; stwierdza 
jednak, że być może można to częściowo 
wyjaśnić trudnościami w znalezieniu pracy 
przez młodzież;

Or. pt
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Poprawka 161
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 16

Projekt opinii Poprawka

16. pochwala fakt, że poziom uczniów 
wcześnie kończących naukę spada 
w omawianych czterech krajach; stwierdza 
jednak, że można to częściowo wyjaśnić 
trudnościami w znalezieniu pracy przez 
młodzież;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka 162
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

16a. z zaniepokojeniem podkreśla fakt 
znacznego zwiększenia cięć w zakresie 
środków publicznych przeznaczonych na 
cele szkolnictwa podstawowego 
i średniego, dokonanych m.in. poprzez 
zwolnienie tysięcy nauczycieli w każdym 
z państw, co przełożyło się na jakość 
nauczania oraz zasobów materialnych 
i ludzkich w szkołach; wskazuje, że 
skutkiem tych działań jest zwiększenie 
liczby uczniów w klasach, reorganizacja 
programu nauczania, łączenie 
i koncentracja szkół, zamykanie szkół 
znajdujących się na obszarach bardziej 
oddalonych i znajdujących się w głębi 
kraju, w wyniku czego wielu młodych 
pozbawionych jest dostępu do szkół 
publicznych; podkreśla, że ta sytuacja 
prowadzi do coraz częstszego 
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zastępowania szkolnictwa publicznego 
prywatnym, do którego dostęp mają tylko 
niektórzy, wskutek czego różnice 
społeczne między uczniami pogłębiają się;

Or. pt

Poprawka 163
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 17

Projekt opinii Poprawka

17. pochwala fakt, że odsetek osób 
z wyższym wykształceniem rośnie we 
wszystkich czterech krajach; stwierdza 
jednak, że można to częściowo wyjaśnić 
odczuwaną przez młodzież potrzebą 
poprawy przyszłych szans na rynku pracy;

17. pochwala fakt, że odsetek osób 
z wyższym wykształceniem rośnie we 
wszystkich czterech krajach; stwierdza 
jednak, że być może można to częściowo 
wyjaśnić odczuwaną przez młodzież 
potrzebą poprawy przyszłych szans na 
rynku pracy;

Or. pt

Poprawka 164
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 17

Projekt opinii Poprawka

17. pochwala fakt, że odsetek osób 
z wyższym wykształceniem rośnie we 
wszystkich czterech krajach; stwierdza 
jednak, że można to częściowo wyjaśnić 
odczuwaną przez młodzież potrzebą 
poprawy przyszłych szans na rynku pracy;

17. pochwala fakt, że odsetek osób 
z wyższym wykształceniem rośnie 
w niektórych państwach otrzymujących 
pomoc; stwierdza jednak, że można to 
częściowo wyjaśnić odczuwaną przez 
młodzież potrzebą poprawy przyszłych 
szans na rynku pracy; podkreśla, że 
w Portugalii od pięciu lat odnotowywany 
jest spadek liczby uczniów ubiegających 
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się o przyjęcie na studia wyższe, co 
nieodzownie łączy się z faktem częstego 
wzrostu czesnego i ponoszonych kosztów 
oraz z ogromnym ograniczeniem dostępu 
do szkolnej pomocy socjalnej;

Or. pt

Poprawka 165
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 17

Projekt opinii Poprawka

17. pochwala fakt, że odsetek osób 
z wyższym wykształceniem rośnie we 
wszystkich czterech krajach; stwierdza 
jednak, że można to częściowo wyjaśnić 
odczuwaną przez młodzież potrzebą 
poprawy przyszłych szans na rynku pracy;

17. pochwala fakt, że odsetek osób 
z wyższym wykształceniem rośnie we 
wszystkich czterech krajach; stwierdza, że 
można to częściowo wyjaśnić odczuwaną 
przez młodzież potrzebą poprawy 
przyszłych szans na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 166
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

17a. ubolewa, że jakość systemów 
kształcenia nie podąża w tym pozytywnym 
kierunku, ponieważ jakość systemów 
w czterech krajach objętych programem 
pozostaje poniżej średniej UE;
przypomina o pilnej potrzebie 
przywrócenia wysokiej jakości systemów 
szkolenia zawodowego o szerokiej 
legitymacji społecznej, ponieważ jest to 
jeden z najlepszych sposobów zwiększenia 
szans młodych osób na zatrudnienie;
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Or. en

Poprawka 167
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

17a. podkreśla, że aby kształcenie było 
rzeczywiście powszechnie dostępne, musi 
ono być publiczne, demokratycznie 
prowadzone i nieodpłatne;

Or. en

Poprawka 168
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

17a. wyraża jednak głębokie 
zaniepokojenie możliwością utrzymania 
się lub pogłębienia społecznej 
i ekonomicznej sytuacji, która może 
napędzać wzrost zjawiska młodzieży 
NEET oraz nierówności edukacyjnych;

Or. el

Poprawka 169
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

17a. ubolewa nad negatywnymi skutkami 
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masowej emigracji młodych osób, 
a zwłaszcza nad jej konsekwencjami 
społecznymi i gospodarczymi;

Or. en

Poprawka 170
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

17b. z zaniepokojeniem dostrzega 
tendencję spadkową w zakresie liczby 
uczniów zarejestrowanych w szkołach od 
początku kryzysu oraz zauważa, że m.in. 
w Portugalii odnotowywany jest wysoki 
odsetek młodych, którzy pragną 
kontynuować naukę, lecz brak im 
środków na ten cel (38%) [1];

[1] Education to Employment: Getting 
Europe's Youth into Work (Od kształcenia 
do zatrudnienia: Wprowadzenie młodzieży 
europejskiej na rynek pracy), McKinsey 
Center for Government, 2013.

Or. pt

Poprawka 171
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 18

Projekt opinii Poprawka

18. ubolewa, że programy narzucone 
czterem omawianym krajom umożliwiają 
przedsiębiorstwom odstępowanie od 
układów zbiorowych i przegląd 
branżowych porozumień płacowych, co 

18. uznaje, że programy narzucone 
czterem omawianym krajom umożliwiają 
przedsiębiorstwom odstępowanie od 
układów zbiorowych i przegląd 
branżowych porozumień płacowych; 
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bezpośrednio narusza strukturę i wartość 
układów zbiorowych określone 
w odpowiednich konstytucjach krajowych; 
stwierdza, że w przypadku Grecji Komitet 
Ekspertów MOP wezwał w związku z tym 
do przywrócenia dialogu społecznego, 
a w przypadku Portugalii – zwrócił się do 
Trybunału Konstytucyjnego o uchylenie 
niektórych środków ustawodawczych; 
podkreśla, że taka pożałowania godna 
sytuacja jest konsekwencją ograniczonych 
reform strukturalnych obejmujących 
jedynie deregulację stosunków pracy 
i cięcia płac za wszelką cenę, co jest 
wyraźnie sprzeczne z ogólnymi celami UE 
i polityką wynikającą ze strategii Europa 
2020;

stwierdza, że w przypadku Grecji Komitet 
Ekspertów MOP wezwał w związku z tym 
do przywrócenia dialogu społecznego, 
a w przypadku Portugalii – zwrócił się do 
Trybunału Konstytucyjnego o uchylenie 
niektórych środków ustawodawczych; 
podkreśla, że taka sytuacja powinna mieć 
wyłącznie charakter tymczasowego 
odstępstwa oraz że należy przywrócić 
rokowania zbiorowe i dialog społeczny, 
zgodnie z przepisami i praktykami 
krajowymi;

Or. en

Poprawka 172
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 18

Projekt opinii Poprawka

18. ubolewa, że programy narzucone 
czterem omawianym krajom umożliwiają 
przedsiębiorstwom odstępowanie od 
układów zbiorowych i przegląd 
branżowych porozumień płacowych, co 
bezpośrednio narusza strukturę i wartość 
układów zbiorowych określone 
w odpowiednich konstytucjach krajowych; 
stwierdza, że w przypadku Grecji Komitet 
Ekspertów MOP wezwał w związku z tym 
do przywrócenia dialogu społecznego, 
a w przypadku Portugalii – zwrócił się do 
Trybunału Konstytucyjnego o uchylenie 
niektórych środków ustawodawczych; 
podkreśla, że taka pożałowania godna 
sytuacja jest konsekwencją ograniczonych 
reform strukturalnych obejmujących 
jedynie deregulację stosunków pracy 
i cięcia płac za wszelką cenę, co jest 

18. ubolewa, że programy narzucone 
czterem omawianym krajom umożliwiają 
przedsiębiorstwom odstępowanie od 
układów zbiorowych i przegląd 
branżowych porozumień płacowych, co 
bezpośrednio narusza strukturę i wartość 
układów zbiorowych określone 
w odpowiednich konstytucjach krajowych; 
stwierdza, że w przypadku Grecji Komitet 
Ekspertów MOP wezwał w związku z tym 
do przywrócenia dialogu społecznego, 
a w przypadku Portugalii – zwrócił się do 
Trybunału Konstytucyjnego o uchylenie 
niektórych środków ustawodawczych; 
podkreśla, że taka pożałowania godna 
sytuacja jest konsekwencją ograniczonych 
reform strukturalnych obejmujących 
jedynie deregulację stosunków pracy 
i cięcia płac, co jest wyraźnie sprzeczne 
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wyraźnie sprzeczne z ogólnymi celami UE 
i polityką wynikającą ze strategii Europa 
2020;

z ogólnymi celami UE i polityką 
wynikającą ze strategii „Europa 2020”
w czasach normalnego rozwoju 
gospodarczego;

Or. fi

Poprawka 173
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 18

Projekt opinii Poprawka

18. ubolewa, że programy narzucone 
czterem omawianym krajom umożliwiają 
przedsiębiorstwom odstępowanie od 
układów zbiorowych i przegląd 
branżowych porozumień płacowych, co 
bezpośrednio narusza strukturę i wartość 
układów zbiorowych określone 
w odpowiednich konstytucjach krajowych; 
stwierdza, że w przypadku Grecji Komitet 
Ekspertów MOP wezwał w związku z tym 
do przywrócenia dialogu społecznego, 
a w przypadku Portugalii – zwrócił się do 
Trybunału Konstytucyjnego o uchylenie 
niektórych środków ustawodawczych; 
podkreśla, że taka pożałowania godna 
sytuacja jest konsekwencją ograniczonych 
reform strukturalnych obejmujących 
jedynie deregulację stosunków pracy 
i cięcia płac za wszelką cenę, co jest 
wyraźnie sprzeczne z ogólnymi celami UE 
i polityką wynikającą ze strategii Europa 
2020;

18. ubolewa, że programy narzucone 
czterem omawianym krajom umożliwiają 
przedsiębiorstwom odstępowanie od 
układów zbiorowych i przegląd 
branżowych porozumień płacowych, co 
bezpośrednio narusza strukturę i wartość 
układów zbiorowych określone 
w odpowiednich konstytucjach krajowych; 
stwierdza, że w przypadku Grecji Komitet 
Ekspertów MOP wezwał w związku z tym
do przywrócenia dialogu społecznego, 
a w przypadku Portugalii – zwrócił się do 
Trybunału Konstytucyjnego o uchylenie 
niektórych środków ustawodawczych; 
potępia podważenie zasady reprezentacji 
związkowej poprzez rozszerzenie prawa do 
zawierania porozumień na poziomie 
przedsiębiorstw na warunkach mniej 
korzystnych przez podejrzane 
i niereprezentatywne „stowarzyszenia 
osób”, poprzez zniesienie automatycznego 
odnawiania układów zbiorowych lub 
poprzez określenie znacznie ściślejszych 
kryteriów prawnego przedłużania układów 
zbiorowych, czego skutkiem jest znaczny 
spadek liczby obowiązujących układów 
zbiorowych w Grecji i Portugalii oraz 
załamanie się dynamiki płac; potępia 
obniżenie minimalnych wynagrodzeń za 
pracę w Grecji oraz zamrożenie 
nominalnych minimalnych wynagrodzeń 
za pracę w Portugalii; podkreśla, że taka 
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pożałowania godna sytuacja jest 
konsekwencją przekazania uprawnień 
decyzyjnych wyłącznie podmiotom 
gospodarczym i finansowym, przy czym 
podmioty te nie są w żaden sposób 
ograniczone europejskim 
i międzynarodowym dorobkiem prawnym 
w dziedzinie społecznej, co prowadzi do 
polityki wyraźnie sprzecznej z ogólnymi 
celami UE i polityką wynikającą ze 
strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 174
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 18

Projekt opinii Poprawka

18. ubolewa, że programy narzucone 
czterem omawianym krajom umożliwiają 
przedsiębiorstwom odstępowanie od 
układów zbiorowych i przegląd 
branżowych porozumień płacowych, co 
bezpośrednio narusza strukturę i wartość 
układów zbiorowych określone 
w odpowiednich konstytucjach krajowych; 
stwierdza, że w przypadku Grecji Komitet 
Ekspertów MOP wezwał w związku z tym 
do przywrócenia dialogu społecznego, 
a w przypadku Portugalii – zwrócił się do 
Trybunału Konstytucyjnego o uchylenie 
niektórych środków ustawodawczych; 
podkreśla, że taka pożałowania godna
sytuacja jest konsekwencją ograniczonych 
reform strukturalnych obejmujących 
jedynie deregulację stosunków pracy 
i cięcia płac za wszelką cenę, co jest 
wyraźnie sprzeczne z ogólnymi celami UE 
i polityką wynikającą ze strategii Europa 
2020;

18. ubolewa, że programy narzucone 
czterem omawianym krajom umożliwiają 
przedsiębiorstwom odstępowanie od 
układów zbiorowych i przegląd 
branżowych porozumień płacowych, co 
bezpośrednio narusza strukturę i wartość 
układów zbiorowych określone 
w odpowiednich konstytucjach krajowych; 
stwierdza, że w przypadku Grecji Komitet 
Ekspertów MOP wezwał w związku z tym 
do przywrócenia dialogu społecznego; 
podkreśla, że taka sytuacja jest 
konsekwencją ograniczonych reform 
strukturalnych obejmujących jedynie 
deregulację stosunków pracy i cięcia płac 
za wszelką cenę, co przeczy ogólnym 
celom UE i polityce wynikającej ze 
strategii „Europa 2020”;

Or. pt
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Poprawka 175
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 18

Projekt opinii Poprawka

18. ubolewa, że programy narzucone 
czterem omawianym krajom umożliwiają 
przedsiębiorstwom odstępowanie od 
układów zbiorowych i przegląd 
branżowych porozumień płacowych, co 
bezpośrednio narusza strukturę i wartość 
układów zbiorowych określone 
w odpowiednich konstytucjach krajowych; 
stwierdza, że w przypadku Grecji Komitet 
Ekspertów MOP wezwał w związku z tym 
do przywrócenia dialogu społecznego, a w 
przypadku Portugalii – zwrócił się do 
Trybunału Konstytucyjnego o uchylenie 
niektórych środków ustawodawczych; 
podkreśla, że taka pożałowania godna 
sytuacja jest konsekwencją ograniczonych 
reform strukturalnych obejmujących 
jedynie deregulację stosunków pracy 
i cięcia płac za wszelką cenę, co jest 
wyraźnie sprzeczne z ogólnymi celami UE 
i polityką wynikającą ze strategii Europa 
2020;

18. ubolewa, że na początkowym etapie 
opracowywania programów nie 
skonsultowano się z partnerami 
społecznymi na szczeblu krajowym ani nie 
zaangażowano ich w ten proces oraz że 
trojka wykazała brak chęci do znaczącej 
współpracy z krajowymi partnerami 
społecznymi; ubolewa, że programy 
narzucone czterem omawianym krajom 
umożliwiają przedsiębiorstwom 
odstępowanie od układów zbiorowych 
i przegląd branżowych porozumień 
płacowych, co bezpośrednio narusza 
strukturę i wartość układów zbiorowych 
określone w odpowiednich konstytucjach 
krajowych; stwierdza, że w przypadku 
Grecji Komitet Ekspertów MOP wezwał 
w związku z tym do przywrócenia dialogu 
społecznego, a w przypadku Portugalii –
zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego 
o uchylenie niektórych środków 
ustawodawczych; podkreśla, że taka 
pożałowania godna sytuacja jest 
konsekwencją ograniczonych reform 
strukturalnych obejmujących jedynie 
deregulację stosunków pracy i cięcia płac 
za wszelką cenę, co jest wyraźnie 
sprzeczne z ogólnymi celami UE i polityką 
wynikającą ze strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 176
Alejandro Cercas
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Projekt opinii
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

18a. stwierdza, że trojka całkowicie 
zignorowała art. 153 ust. 5 TFUE, który 
wyklucza wszelkie interwencje UE 
w kwestiach takich jak wynagrodzenia, 
prawo zrzeszania się, prawo do strajku 
i prawo lokautu oraz art. 152 TFUE, który 
stanowi, że „Unia uznaje i wspiera rolę 
partnerów społecznych na swoim 
poziomie, uwzględniając różnorodność 
systemów krajowych. Ułatwia ona dialog 
między nimi, szanując ich autonomię”;
podkreśla, że trojka domagała się 
natomiast zasadniczych zmian 
w krajowych systemach ustalania 
wynagrodzeń w celu zdecydowanej 
decentralizacji rokowań zbiorowych 
i znacznego ograniczenia kryteriów 
przedłużania układów zbiorowych;

Or. en

Poprawka 177
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

18a. podkreśla, że rozwój układów 
zbiorowych daje zasadniczą gwarancję 
równowagi w ramach stosunków pracy, 
jak również stanowi filar funkcjonowania 
samej demokracji;

Or. pt
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Poprawka 178
Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

18a. popiera związki, które odmawiają 
przyjęcia współodpowiedzialności za 
realizację polityki oszczędnościowej 
poprzez zgodę na „bardziej sprawiedliwe 
cięcia”, oraz nalega na utrzymanie ich 
roli polegającej na niezależnym 
wyrażaniu interesów pracowników, które 
mają oni w odrzuceniu neoliberalizmu 
i polityki oszczędnościowej;

Or. en

Poprawka 179
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

18a. stwierdza, że ponowne określenie 
stosunków pracy na podstawie logiki 
wewnętrznej dewaluacji w realizacji 
programów dostosowań gospodarczych 
nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. 
Wykazano, że reformy rynku pracy są 
najbardziej skuteczne, kiedy ich projekt 
i realizacja odbywa się przy udziale 
partnerów społecznych, w szczególności 
w ramach dialogu społecznego, zawsze 
z poszanowaniem tradycji narodowych. 
Tylko w ten sposób można uniknąć 
fragmentacji rynku pracy i osiągnąć 
pożądany spokój. Oczywiste jest, że 
potrzeba reform i cięć na rynku pracy 
uzasadniona jest stale zmieniającymi się 
warunkami społeczno-gospodarczymi, 
przyjmuje się jednak, że należy 
zagwarantować podstawowe prawa 
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pracownicze, zarówno krajowe, jak 
i europejskie, regulowane w kontekście 
realizacji celu zwiększania zatrudnienia 
i walki z bezrobociem, z pełnym 
poszanowaniem podstawowych filarów 
godnej pracy;

Or. el

Poprawka 180
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

18a. stwierdza, że warunkowość pomocy 
finansowej wymusiła likwidację 
istniejących zasad ustalania wynagrodzeń 
albo poprzez całkowite zniesienie 
instytucji odpowiedzialnych za 
międzysektorowe ustalanie wynagrodzeń, 
jak w Irlandii, albo poprzez ciągłe 
podkopywanie istniejących systemów 
sektorowych rokowań zbiorowych. Środki 
te obejmują: zniesienie lub rozwiązanie 
krajowych układów zbiorowych;
ułatwienie odstępstwa porozumień na 
poziomie przedsiębiorstw od układów 
sektorowych lub przepisów prawnych, na 
przykład za pomocą klauzul otwartych lub 
klauzul łagodzących lub nadania 
porozumieniom na poziomie 
przedsiębiorstw ogólnego pierwszeństwa 
przed układami (między)sektorowymi;
zawieszenie zasady uprzywilejowania, 
wprowadzenie bardziej rygorystycznych 
kryteriów przedłużania układów 
zbiorowych; ograniczenie późniejszych 
skutków układów zbiorowych, które 
utraciły moc obowiązującą, i rozszerzenie 
możliwości pozazwiązkowej reprezentacji 
pracowników na potrzeby zawarcia 
układów zbiorowych na poziomie 
przedsiębiorstw;
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Or. en

Poprawka 181
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

18a. zwraca uwagę, że w styczniu 2012 r. 
w Portugalii przez wszystkich głównych 
partnerów społecznych i rząd podpisane 
zostało porozumienie w sprawie 
uzgodnień społecznych „Zobowiązanie na 
rzecz wzrostu, konkurencyjności 
i zatrudnienia”;

Or. en

Poprawka 182
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

18a. przypomina, że nie istnieje jedno 
jedyne rozwiązanie możliwe do 
zastosowania we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or. pt

Poprawka 183
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 18 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

18b. wyraża głębokie zaniepokojenie 
osłabieniem dialogu społecznego, co 
spowodowało masową utratę 
pracowników objętych układami 
zbiorowymi – w niektórych krajach 
dotyczy to ponad 70% według danych 
dostępnych przed zaleceniami trojki;

Or. en

Poprawka 184
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

18b. podkreśla, że w dziedzinie opieki 
medycznej polityka oszczędnościowa
narzucona przez trojkę i wdrożona przez 
rządy poszczególnych państw przełożyła
się na likwidację świadczeń szpitalnych 
i ograniczenie dostępności szpitali, 
likwidację pobliskich placówek 
medycznych lub ograniczenie ich 
działalności, a w konsekwencji 
ograniczenie możliwości podejmowania 
działań zapobiegawczych oraz korzystania 
z usług diagnostycznych, likwidację 
świadczeń w ramach transportu chorych, 
którzy w efekcie często nie stawiają się na 
niezbędne wizyty i zabiegi, brutalny wzrost 
opłat ponoszonych w ramach publicznych 
usług medycznych, a w konsekwencji 
ograniczony dostęp do usług medycznych;

Or. pt
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Poprawka 185
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

18b. uważa, że środki przedstawione przez 
trojkę w celu ograniczenia układów 
zbiorowych i obniżenia płac nie stanowią 
skutecznego sposobu zwalczania różnic 
lub promowania wzrostu gospodarczego; 
uważa, że logika obniżenia płac w celu 
zwiększenia eksportu wywołała depresję 
konsumpcji krajowej, a także wywarła 
negatywny wpływ na wzrost gospodarczy;

Or. pt

Poprawka 186
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 18 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

18c. podsumowując, uznaje, że szanse 
osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”
dotyczących zatrudnienia oraz walki 
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
nigdy jeszcze nie były tak niewielkie nie 
tylko ze względu na sytuację gospodarczą, 
lecz również z powodu drastycznych cięć 
narzuconych przez programy trojki;
podkreśla, że MFW uznał ostatnio, iż 
polityka oszczędnościowa mogła zajść za 
daleko (ponieważ w oczywisty sposób 
obniżyła wzrost gospodarczy 
i przyspieszyła wzrost bezrobocia), 
a przewodniczący Komitetu Praw 
Gospodarczych, Społecznych 
i Kulturalnych ONZ twierdzi, iż polityka 
oszczędnościowa nie sprzyja wzrostowi 
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gospodarczemu i jako taka utrudnia 
realizację praw gospodarczych 
i społecznych;

Or. en

Poprawka 187
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 18 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

18c. podkreśla, że w niektórych 
przypadkach bezrobocie, ograniczenia 
w zakresie świadczeń w ramach pomocy 
społecznej, ubóstwo i brak perspektyw 
stanowią podłoże dla zachowań 
depresyjnych lub prowadzą do ich 
pogłębienia, a w konsekwencji nawet do 
podejmowania prób samobójczych; 
zauważa, że pogorszenie warunków pracy 
i coraz większy brak stabilizacji prowadzą 
do pogłębienia czynników 
psychospołecznych i coraz częstszych 
przypadków depresji pośród pracowników;

Or. pt

Poprawka 188
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 19

Projekt opinii Poprawka

19. wzywa Komisję do wykonania 
szczegółowej analizy społecznych 
i gospodarczych skutków programów 
dostosowawczych w czterech krajach 
w celu zapewnienia dokładnego 
zrozumienia krótkoterminowych 
i długoterminowych szkód dla systemów 

19. wzywa Komisję do wykonania 
szczegółowej analizy społecznych 
i gospodarczych skutków programów 
dostosowawczych zrealizowanych w celu 
zażegnania kryzysu gospodarczego 
w czterech krajach w celu zapewnienia 
dokładnego zrozumienia 
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ochrony socjalnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem zwalczania ubóstwa, 
utrzymania dobrego dialogu społecznego 
i równowagi między elastycznością a 
bezpieczeństwem w stosunkach pracy; 
wzywa Komisję do konsultacji z organami 
doradczymi, z Komitetem Zatrudnienia 
i Komitetem Ochrony Socjalnej podczas 
wykonywania analizy; proponuje, aby 
zwrócić się do EKES o przygotowanie 
specjalnego sprawozdania;

krótkoterminowych i długoterminowych 
szkód dla systemów ochrony socjalnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem zwalczania 
ubóstwa, utrzymania dobrego dialogu 
społecznego i równowagi między 
elastycznością a bezpieczeństwem 
w stosunkach pracy; wzywa Komisję do 
konsultacji z organami doradczymi, 
z Komitetem Zatrudnienia i Komitetem 
Ochrony Socjalnej podczas wykonywania 
analizy; proponuje, aby zwrócić się do 
EKES o przygotowanie specjalnego 
sprawozdania;

Or. fi

Poprawka 189
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 19

Projekt opinii Poprawka

19. wzywa Komisję do wykonania 
szczegółowej analizy społecznych 
i gospodarczych skutków programów 
dostosowawczych w czterech krajach 
w celu zapewnienia dokładnego 
zrozumienia krótkoterminowych 
i długoterminowych szkód dla systemów 
ochrony socjalnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem zwalczania ubóstwa, 
utrzymania dobrego dialogu społecznego 
i równowagi między elastycznością 
a bezpieczeństwem w stosunkach pracy; 
wzywa Komisję do konsultacji z organami 
doradczymi, z Komitetem Zatrudnienia 
i Komitetem Ochrony Socjalnej podczas 
wykonywania analizy; proponuje, aby 
zwrócić się do EKES o przygotowanie 
specjalnego sprawozdania;

19. wzywa Komisję do wykonania 
szczegółowej analizy społecznych 
i gospodarczych skutków programów 
dostosowawczych w czterech krajach 
w celu zapewnienia dokładnego 
zrozumienia krótkoterminowych 
i długoterminowych szkód dla systemów 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem zwalczania 
ubóstwa, utrzymania dobrego dialogu 
społecznego i równowagi między 
elastycznością a bezpieczeństwem 
w stosunkach pracy; wzywa Komisję do 
konsultacji z organami doradczymi, 
z Komitetem Zatrudnienia i Komitetem 
Ochrony Socjalnej podczas wykonywania 
analizy; proponuje, aby zwrócić się do 
EKES o przygotowanie specjalnego 
sprawozdania;

Or. pt
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Poprawka 190
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 19

Projekt opinii Poprawka

19. wzywa Komisję do wykonania 
szczegółowej analizy społecznych 
i gospodarczych skutków programów 
dostosowawczych w czterech krajach 
w celu zapewnienia dokładnego 
zrozumienia krótkoterminowych 
i długoterminowych szkód dla systemów 
ochrony socjalnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem zwalczania ubóstwa, 
utrzymania dobrego dialogu społecznego 
i równowagi między elastycznością 
a bezpieczeństwem w stosunkach pracy; 
wzywa Komisję do konsultacji z organami 
doradczymi, z Komitetem Zatrudnienia 
i Komitetem Ochrony Socjalnej podczas 
wykonywania analizy; proponuje, aby 
zwrócić się do EKES o przygotowanie 
specjalnego sprawozdania;

19. wzywa Komisję do wykonania 
szczegółowej analizy społecznych 
i gospodarczych skutków programów 
dostosowawczych w czterech krajach 
w celu zapewnienia dokładnego 
zrozumienia systemów ochrony socjalnej, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
zwalczania ubóstwa, utrzymania dobrego 
dialogu społecznego i równowagi między 
elastycznością a bezpieczeństwem 
w stosunkach pracy; wzywa Komisję do 
konsultacji z organami doradczymi, 
z Komitetem Zatrudnienia i Komitetem 
Ochrony Socjalnej podczas wykonywania 
analizy; proponuje, aby zwrócić się do 
EKES o przygotowanie specjalnego 
sprawozdania;

Or. es

Poprawka 191
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projekt opinii
Ustęp 19

Projekt opinii Poprawka

19. wzywa Komisję do wykonania 
szczegółowej analizy społecznych 
i gospodarczych skutków programów 
dostosowawczych w czterech krajach 
w celu zapewnienia dokładnego 
zrozumienia krótkoterminowych 
i długoterminowych szkód dla systemów 

19. wzywa Komisję do wykonania 
szczegółowej analizy społecznych 
i gospodarczych skutków programów 
dostosowawczych w czterech krajach 
w celu zapewnienia dokładnego 
zrozumienia krótkoterminowych 
i długoterminowych skutków dla systemów 
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ochrony socjalnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem zwalczania ubóstwa, 
utrzymania dobrego dialogu społecznego 
i równowagi między elastycznością 
a bezpieczeństwem w stosunkach pracy; 
wzywa Komisję do konsultacji z organami 
doradczymi, z Komitetem Zatrudnienia 
i Komitetem Ochrony Socjalnej podczas 
wykonywania analizy; proponuje, aby 
zwrócić się do EKES o przygotowanie 
specjalnego sprawozdania;

ochrony socjalnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem zwalczania ubóstwa, 
utrzymania dobrego dialogu społecznego 
i równowagi między elastycznością 
a bezpieczeństwem w stosunkach pracy; 
wzywa Komisję do konsultacji z organami 
doradczymi, z Komitetem Zatrudnienia 
i Komitetem Ochrony Socjalnej podczas 
wykonywania analizy; proponuje, aby 
zwrócić się do EKES o przygotowanie 
specjalnego sprawozdania;

Or. en

Poprawka 192
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 19 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1) wzywa Komisję Europejską do 
sporządzenia szczegółowego sprawozdania 
z naruszeń wobec ducha i zasad 
europejskiego dorobku prawnego 
w dziedzinie społecznej w krajach objętych 
programem z myślą o zaproponowaniu 
środków służących przywróceniu 
społecznego dorobku prawnego; nalega 
na ścisłe zaangażowanie w ten proces 
krajowych i europejskich partnerów 
społecznych za pomocą europejskiego 
dialogu społecznego;

Or. en

Poprawka 193
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 19 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

19a. wzywa państwa członkowskie, 
w szczególności państwa objęte 
protokołem ustaleń, do podniesienia 
wartości wynagrodzeń i świadczeń 
społecznych poprzez przywrócenie 
zrabowanych wynagrodzeń, dochodów 
i praw socjalnych, mając na celu 
rozwiązanie poważnych problemów 
społecznych, poprawę popytu 
wewnętrznego, stymulację działalności 
gospodarczej i stworzenie większej liczby 
miejsc pracy o lepszej jakości; wzywa 
państwa członkowskie do prowadzenia 
polityki ochronnej i przywrócenia usług 
użyteczności publicznej, w szczególności 
tych świadczonych w ramach funkcji 
socjalnych państwa, oraz do wzmocnienia 
zasobów ludzkich i materialnych, 
mających zasadnicze znaczenie dla 
realizacji praw ludności;

Or. pt

Poprawka 194
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

19a. podkreśla, że w przypadku Grecji 
podjęto szereg środków w oparciu 
o bezprecedensowe wyrzeczenia narodu 
greckiego. W związku z tym prosi 
o wsparcie UE, aby te pierwsze pozytywne 
wyniki wywarły taki sam wpływ na 
społeczeństwo i gospodarkę realną kraju;

Or. el
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Poprawka 195
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

19b. podkreśla znaczenie rozważenia przez 
państwa członkowskie renegocjacji długu 
publicznego (terminów spłaty, stóp 
procentowych i należnych kwot), mając 
na celu uwolnienie państw od ciężaru 
długu i przekazanie zasobów na rzecz 
promocji produktywnych inwestycji 
i tworzenia miejsc pracy;

Or. pt

Poprawka 196
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 19 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

19c. przypomina o znaczeniu większego 
zbliżenia politycznego państw 
doświadczających podobnych problemów 
w celu zahamowania spirali 
spekulacyjnej;

Or. pt

Poprawka 197
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 19 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

19d. podkreśla znaczenie stosowania 
polityki budżetowej zmierzającej do 
zwalczania rozrzutności i likwidacji 
wydatków na artykuły luksusowe, opartej 
na wpływach podatkowych ze 
zwiększonego opodatkowania dywidend 
i zysków oraz odciążenia pracowników 
i małych i średnich przedsiębiorstw, 
zapewniając kwoty potrzebne dla 
efektywnego funkcjonowania państw;

Or. pt

Poprawka 198
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 20

Projekt opinii Poprawka

20. wzywa Komisję do zwrócenia się do 
MOP i Rady Europy o sporządzenie 
sprawozdań w sprawie ewentualnych 
środków naprawczych i zachęt służących 
zapewnieniu pełnej zgodności 
z Europejską Kartą Społeczną i protokołem 
do niej, a także z podstawowymi 
konwencjami MOP, ponieważ obowiązki 
wynikające z tych tekstów zostały 
naruszone w wyniku budżetowych 
środków dostosowawczych i reform 
strukturalnych narzuconych przez trojkę;

20. wzywa Komisję do zwrócenia się do 
MOP i Rady Europy o sporządzenie 
sprawozdań w sprawie ewentualnych 
środków naprawczych i zachęt, a także ich 
finansowania i trwałości finansów 
publicznych, służących zapewnieniu pełnej 
zgodności z Europejską Kartą Społeczną 
i protokołem do niej oraz z podstawowymi 
konwencjami MOP, ponieważ obowiązki 
wynikające z tych tekstów zostały 
naruszone w wyniku budżetowych 
środków dostosowawczych i reform 
strukturalnych narzuconych przez kryzys 
gospodarczy oraz trojkę w celu zażegnania 
tego kryzysu;

Or. fi
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Poprawka 199
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 20

Projekt opinii Poprawka

20. wzywa Komisję do zwrócenia się do 
MOP i Rady Europy o sporządzenie 
sprawozdań w sprawie ewentualnych 
środków naprawczych i zachęt służących 
zapewnieniu pełnej zgodności 
z Europejską Kartą Społeczną i protokołem 
do niej, a także z podstawowymi 
konwencjami MOP, ponieważ obowiązki 
wynikające z tych tekstów zostały 
naruszone w wyniku budżetowych 
środków dostosowawczych i reform 
strukturalnych narzuconych przez trojkę;

20. wzywa Komisję do zwrócenia się do 
MOP i Rady Europy o sporządzenie 
sprawozdań w sprawie ewentualnych 
środków naprawczych i zachęt służących 
zapewnieniu pełnej zgodności 
z Europejską Kartą Społeczną i protokołem 
do niej, a także z podstawowymi 
konwencjami MOP;

Or. es

Poprawka 200
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 20

Projekt opinii Poprawka

20. wzywa Komisję do zwrócenia się do 
MOP i Rady Europy o sporządzenie
sprawozdań w sprawie ewentualnych 
środków naprawczych i zachęt służących 
zapewnieniu pełnej zgodności 
z Europejską Kartą Społeczną i protokołem 
do niej, a także z podstawowymi 
konwencjami MOP, ponieważ obowiązki 
wynikające z tych tekstów zostały 
naruszone w wyniku budżetowych 
środków dostosowawczych i reform 
strukturalnych narzuconych przez trojkę;

20. wzywa Komisję do zwrócenia się do 
MOP i Rady Europy o sporządzenie 
sprawozdań w sprawie ewentualnych 
potrzebnych środków naprawczych 
i zachęt służących zapewnieniu pełnej 
zgodności z Europejską Kartą Społeczną 
i protokołem do niej, a także 
z podstawowymi konwencjami MOP, 
ponieważ obowiązki wynikające z tych 
tekstów zostały naruszone w wyniku 
budżetowych środków dostosowawczych 
i reform strukturalnych narzuconych przez 
trojkę;

Or. en
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Poprawka 201
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 20

Projekt opinii Poprawka

20. wzywa Komisję do zwrócenia się do 
MOP i Rady Europy o sporządzenie 
sprawozdań w sprawie ewentualnych 
środków naprawczych i zachęt służących 
zapewnieniu pełnej zgodności 
z Europejską Kartą Społeczną i protokołem 
do niej, a także z podstawowymi 
konwencjami MOP, ponieważ obowiązki 
wynikające z tych tekstów zostały 
naruszone w wyniku budżetowych 
środków dostosowawczych i reform 
strukturalnych narzuconych przez trojkę;

20. wzywa Komisję do zwrócenia się do 
MOP i Rady Europy o sporządzenie 
sprawozdań w sprawie ewentualnych 
środków naprawczych i zachęt służących 
zapewnieniu pełnej zgodności 
z Europejską Kartą Społeczną i protokołem 
do niej, a także z podstawowymi 
konwencjami MOP, ponieważ obowiązki 
wynikające z tych tekstów zostały 
naruszone w wyniku budżetowych 
środków dostosowawczych i reform 
strukturalnych narzuconych przez trojkę, 
co dotyczy również następujących 
konwencji MOP: konwencja nr 87 
dotycząca wolności związkowej, 
konwencja nr 94 dotycząca postanowień 
o pracy w umowach zawieranych przez 
władze publiczne lub konwencja nr 98 
dotycząca prawa organizowania się;

Or. en

Poprawka 202
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projekt opinii
Ustęp 20

Projekt opinii Poprawka

20. wzywa Komisję do zwrócenia się do
MOP i Rady Europy o sporządzenie 
sprawozdań w sprawie ewentualnych 
środków naprawczych i zachęt służących 
zapewnieniu pełnej zgodności 
z Europejską Kartą Społeczną 

20. zwraca się do MOP i Rady Europy 
o sporządzenie sprawozdań w sprawie 
ewentualnych środków i zachęt służących 
poprawie sytuacji społecznej w tych 
krajach, z uwzględnieniem Europejskiej 
karty społecznej i protokołu do niej, 



PE526.372v01-00 112/133 AM\1015492PL.doc

PL

i protokołem do niej, a także 
z podstawowymi konwencjami MOP, 
ponieważ obowiązki wynikające z tych 
tekstów zostały naruszone w wyniku 
budżetowych środków dostosowawczych 
i reform strukturalnych narzuconych przez 
trojkę;

a także podstawowych konwencji MOP, 
ponieważ obowiązki wynikające z tych 
tekstów zostały naruszone w wyniku 
budżetowych środków dostosowawczych 
i reform strukturalnych narzuconych przez 
trojkę;

Or. en

Poprawka 203
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

20a. wzywa Komisję do przedsięwzięcia we 
współpracy z właściwymi organami 
krajowymi środków niezbędnych dla 
dalszego wsparcia krajów, które wdrażają 
programy dostosowań gospodarczych, aby 
w pełni mogły one wykorzystać możliwości 
oferowane przez UE w ramach funduszy 
strukturalnych dla poprawy administracji 
publicznej i edukacji, zwiększenia 
zatrudnienia, walki z ubóstwem, 
bezrobociem i wykluczeniem społecznym 
obywateli;

Or. el

Poprawka 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

20a. podkreśla, że w sprawozdaniu MOP 
pt. „Tackling the jobs crisis in Portugal”
(Rozwiązanie kryzysu zatrudnienia 
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w Portugalii) z listopada 2013 r. broniona 
jest strategia oparta na tworzeniu miejsc 
pracy i produktywnych inwestycji, 
utrzymywaniu zatrudnienia i wsparcia dla 
osób bezrobotnych i grup znajdujących się 
w trudnej sytuacji, poprawie jakości 
zatrudnienia, ochronie socjalnej, 
zwiększeniu wynagrodzeń, rozwojowi 
i podniesieniu wartości układów 
zbiorowych i dialogu społecznego;

Or. pt

Poprawka 205
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

20a. wzywa odpowiednie instytucje UE do 
tego, by domagały się przeznaczenia 
odpowiednich środków finansowych na 
usługi edukacyjne, zwłaszcza usługi 
skierowane do dzieci o specjalnych 
potrzebach i osób niepełnosprawnych, 
a także by domagały się przywrócenia 
środków niezbędnych do samodzielnego 
życia;

Or. en

Poprawka 206
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

20b. wzywa Komisję do podjęcia inicjatyw 
mających na celu wzmocnienie pozycji 
małych i średnich przedsiębiorstw, w tym 
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poprzez ułatwianie dostępu do źródeł 
finansowania, które stanowią trzon 
europejskiej gospodarki i odgrywają 
kluczową rolę w gospodarkach państw
członkowskich. W związku z tym zwraca 
się do Komisji z prośbą o zbadanie 
możliwości wprowadzenia „klauzuli 
rozwojowej” w kontekście programów 
dostosowań gospodarczych, biorąc pod 
uwagę, że brak płynności, wysokie podatki 
i przedłużająca się recesja, które 
obserwuje się w krajach wdrażających 
programy dostosowań gospodarczych, 
mocno odcisnęły się na przedsiębiorczości 
szczególnie małych i średnich 
przedsiębiorstw, przyczyniając się do 
zaprzestania działalności lub jej 
przeniesienia, co z kolei stało się 
przyczyną utraty miejsc pracy na szeroką 
skalę;

Or. el

Poprawka 207
Eleni Theocharous

Projekt opinii
Ustęp 21

Projekt opinii Poprawka

21. wzywa UE, aby po przeprowadzeniu 
oceny zapewniła wsparcie, włącznie 
z ewentualnymi środkami finansowymi, 
działaniom służącym przywróceniu 
standardów opieki socjalnej, zwalczaniu 
ubóstwa i przywróceniu dialogu 
społecznego w ramach planu naprawy 
społecznej; wzywa Komisję, EBC 
i Eurogrupę do stopniowego znoszenia 
wprowadzonych środków 
nadzwyczajnych;

21. wzywa UE, aby po przeprowadzeniu 
oceny zapewniła wsparcie, włącznie 
z ewentualnymi środkami finansowymi, 
działaniom służącym przywróceniu 
standardów opieki socjalnej, zwalczaniu 
ubóstwa i przywróceniu dialogu 
społecznego w ramach planu naprawy 
społecznej; wzywa Komisję do 
zaproponowania środków i rozwiązania 
poważnych problemów, których 
doświadczają dzieci w Grecji, na Cyprze, 
a nawet w innych krajach, aby zapobiec 
pogorszeniu się obecnej sytuacji oraz 
wesprzeć i ochronić spójność społeczną 
oraz prawa dzieci i uczniów; wzywa 
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Komisję, EBC i Eurogrupę do stopniowego 
znoszenia wprowadzonych środków 
nadzwyczajnych;

Or. en

Poprawka 208
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 21

Projekt opinii Poprawka

21. wzywa UE, aby po przeprowadzeniu 
oceny zapewniła wsparcie, włącznie z 
ewentualnymi środkami finansowymi,
działaniom służącym przywróceniu 
standardów opieki socjalnej, zwalczaniu 
ubóstwa i przywróceniu dialogu 
społecznego w ramach planu naprawy 
społecznej; wzywa Komisję, EBC 
i Eurogrupę do stopniowego znoszenia
wprowadzonych środków
nadzwyczajnych;

21. wzywa UE, aby po przeprowadzeniu 
oceny zapewniła wsparcie działaniom 
służącym przywróceniu i wznowieniu
standardów opieki socjalnej, zwalczaniu 
ubóstwa i przywróceniu dialogu 
społecznego w ramach planu naprawy 
społecznej, kładąc nacisk na ochronę 
wzrostu produkcji krajowej omawianych 
państw, również poprzez udzielenie im 
pomocy finansowej; wzywa Komisję, EBC 
i Eurogrupę do zniesienia trojki i środków 
politycznych opartych na logice 
„konsolidacji budżetowej” (semestr 
europejski, dwupak, zarządzanie 
gospodarką, pakt fiskalny);

Or. pt

Poprawka 209
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 21

Projekt opinii Poprawka

21. wzywa UE, aby po przeprowadzeniu 
oceny zapewniła wsparcie, włącznie 
z ewentualnymi środkami finansowymi, 

21. wzywa UE, aby po przeprowadzeniu 
oceny zapewniła wsparcie w celu 
doprowadzenia gospodarki 
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działaniom służącym przywróceniu 
standardów opieki socjalnej, zwalczaniu 
ubóstwa i przywróceniu dialogu 
społecznego w ramach planu naprawy 
społecznej; wzywa Komisję, EBC 
i Eurogrupę do stopniowego znoszenia 
wprowadzonych środków 
nadzwyczajnych;

przedmiotowych krajów do takiego stanu, 
aby mogły same finansować przywracanie
standardów opieki socjalnej, zwalczanie 
ubóstwa i ponowne nawiązanie dialogu 
społecznego w ramach planu naprawy 
społecznej; wzywa Komisję, EBC 
i Eurogrupę do stopniowego znoszenia 
wprowadzonych środków nadzwyczajnych 
z chwilą osadzenia gospodarki kraju 
objętego programem na zdrowym gruncie;

Or. fi

Poprawka 210
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 21

Projekt opinii Poprawka

21. wzywa UE, aby po przeprowadzeniu 
oceny zapewniła wsparcie, włącznie 
z ewentualnymi środkami finansowymi, 
działaniom służącym przywróceniu 
standardów opieki socjalnej, zwalczaniu 
ubóstwa i przywróceniu dialogu 
społecznego w ramach planu naprawy 
społecznej; wzywa Komisję, EBC 
i Eurogrupę do stopniowego znoszenia 
wprowadzonych środków 
nadzwyczajnych;

21. wzywa UE, aby po przeprowadzeniu 
oceny zapewniła wsparcie, włącznie 
z ewentualnymi środkami finansowymi, 
działaniom służącym przywróceniu 
standardów opieki socjalnej, zwalczaniu 
ubóstwa i przywróceniu dialogu 
społecznego w ramach planu naprawy 
społecznej w celu zapewnienia progu 
godności w obszarze ochrony socjalnej, 
emerytur i wynagrodzeń oraz z myślą 
o konwergencji społecznej o wysokich 
standardach i postępie społecznym; 
wzywa Komisję, EBC i Eurogrupę do 
dążenia do tego celu poprzez stopniowe 
znoszenie wprowadzonych środków 
nadzwyczajnych;

Or. en

Poprawka 211
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projekt opinii
Ustęp 21
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Projekt opinii Poprawka

21. wzywa UE, aby po przeprowadzeniu 
oceny zapewniła wsparcie, włącznie 
z ewentualnymi środkami finansowymi, 
działaniom służącym przywróceniu 
standardów opieki socjalnej, zwalczaniu 
ubóstwa i przywróceniu dialogu 
społecznego w ramach planu naprawy 
społecznej; wzywa Komisję, EBC 
i Eurogrupę do stopniowego znoszenia 
wprowadzonych środków 
nadzwyczajnych;

21. wzywa UE, aby po przeprowadzeniu 
oceny zapewniła wsparcie, włącznie 
z ewentualnymi środkami finansowymi, 
zwalczaniu ubóstwa; wzywa Komisję, 
EBC i Eurogrupę do stopniowego 
i możliwie jak najszybszego znoszenia 
wprowadzonych środków 
nadzwyczajnych;

Or. en

Poprawka 212
Marije Cornelissen, Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 21

Projekt opinii Poprawka

21. wzywa UE, aby po przeprowadzeniu 
oceny zapewniła wsparcie, włącznie 
z ewentualnymi środkami finansowymi, 
działaniom służącym przywróceniu 
standardów opieki socjalnej, zwalczaniu 
ubóstwa i przywróceniu dialogu 
społecznego w ramach planu naprawy 
społecznej; wzywa Komisję, EBC 
i Eurogrupę do stopniowego znoszenia 
wprowadzonych środków 
nadzwyczajnych;

21. wzywa UE, aby po przeprowadzeniu 
oceny zapewniła wsparcie, włącznie 
z wystarczającymi środkami finansowymi 
poza wieloletnimi ramami finansowymi, 
działaniom służącym przywróceniu 
standardów opieki socjalnej, zwalczaniu 
ubóstwa i przywróceniu dialogu 
społecznego w ramach planu naprawy 
społecznej; wzywa Komisję, EBC 
i Eurogrupę do przeprowadzenia 
przeglądu, a w razie konieczności 
dokonania zmiany wprowadzonych
środków;

Or. en

Poprawka 213
Verónica Lope Fontagné
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Projekt opinii
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

21a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do tego, by po uprzednim 
zapewnieniu stabilności finansów 
publicznych wzmożyły wysiłki w celu 
tworzenia miejsc pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem osób młodych 
i długotrwale bezrobotnych;

Or. es

Poprawka 214
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 22

Projekt opinii Poprawka

22. wzywa do zapewnienia respektowania 
wymienionych zobowiązań prawnych 
ustanowionych w traktatach oraz w Karcie 
praw odstawowych, zważywszy że 
uchybienie tym zobowiązaniom stanowi 
naruszenie prawa pierwotnego UE;

22. wzywa do zapewnienia respektowania 
wymienionych zobowiązań prawnych 
ustanowionych w traktatach oraz w Karcie 
praw podstawowych, zważywszy, że 
uchybienie tym zobowiązaniom stanowi 
naruszenie prawa pierwotnego UE; wzywa 
Agencję Praw Podstawowych do 
przeprowadzenia dokładnej oceny wpływu 
środków na prawa człowieka oraz do 
wydania zaleceń w przypadku naruszenia 
karty;

Or. en

Poprawka 215
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 22 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

22a. wzywa EBC, Komisję Europejską 
i Eurogrupę do potraktowania celów 
strategii „Europa 2020” na równi 
z realizacją celów dostosowań 
budżetowych i gospodarczych przy ocenie 
programów;

Or. en

Poprawka 216
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 23

Projekt opinii Poprawka

23. wzywa UE, aby nie stosowała 
w przyszłości tego rodzaju rozwiązań 
instytucjonalnych i finansowych oraz aby 
wprowadziła mechanizmy umożliwiające 
instytucjom UE osiąganie celów 
społecznych i prowadzenie polityki 
zgodnie z traktatami, przy czym dotyczy to 
zwłaszcza indywidualnych i zbiorowych 
praw tych, którzy są najbardziej zagrożeni 
wykluczeniem społecznym;

skreślony

Or. en

Poprawka 217
Eleni Theocharous

Projekt opinii
Ustęp 23

Projekt opinii Poprawka

23. wzywa UE, aby nie stosowała 
w przyszłości tego rodzaju rozwiązań 
instytucjonalnych i finansowych oraz aby 
wprowadziła mechanizmy umożliwiające 

23. wzywa UE, aby niezwłocznie 
zaprzestała stosowania tego rodzaju 
rozwiązań instytucjonalnych i finansowych 
oraz aby wprowadziła mechanizmy 
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instytucjom UE osiąganie celów 
społecznych i prowadzenie polityki 
zgodnie z traktatami, przy czym dotyczy to 
zwłaszcza indywidualnych i zbiorowych 
praw tych, którzy są najbardziej zagrożeni 
wykluczeniem społecznym;

zarządzania kryzysowego umożliwiające 
instytucjom UE osiąganie celów 
społecznych i prowadzenie polityki 
zgodnie z traktatami, przy czym dotyczy to 
zwłaszcza indywidualnych i zbiorowych 
praw tych, którzy są najbardziej zagrożeni 
wykluczeniem społecznym;

Or. en

Poprawka 218
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 23

Projekt opinii Poprawka

23. wzywa UE, aby nie stosowała 
w przyszłości tego rodzaju rozwiązań 
instytucjonalnych i finansowych oraz aby 
wprowadziła mechanizmy umożliwiające 
instytucjom UE osiąganie celów 
społecznych i prowadzenie polityki 
zgodnie z traktatami, przy czym dotyczy to 
zwłaszcza indywidualnych i zbiorowych 
praw tych, którzy są najbardziej zagrożeni 
wykluczeniem społecznym;

23. wzywa UE, aby nie stosowała 
w przyszłości polityki oszczędnościowej 
oraz aby wprowadziła mechanizmy 
umożliwiające instytucjom UE osiąganie 
celów społecznych i prowadzenie polityki 
zgodnie z traktatami, przy czym dotyczy to 
zwłaszcza indywidualnych i zbiorowych 
praw tych, którzy są najbardziej zagrożeni 
wykluczeniem społecznym;

Or. en

Poprawka 219
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 23

Projekt opinii Poprawka

23. wzywa UE, aby nie stosowała w 
przyszłości tego rodzaju rozwiązań 
instytucjonalnych i finansowych oraz aby 
wprowadziła mechanizmy umożliwiające 
instytucjom UE osiąganie celów 
społecznych i prowadzenie polityki 

23. wzywa UE, aby w przyszłości 
wdrożyła środki umożliwiające państwom
członkowskim UE osiąganie celów 
społecznych i prowadzenie polityki 
zgodnie z traktatami, przy czym dotyczy to 
zwłaszcza indywidualnych i zbiorowych 
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zgodnie z traktatami, przy czym dotyczy to 
zwłaszcza indywidualnych i zbiorowych 
praw tych, którzy są najbardziej zagrożeni 
wykluczeniem społecznym;

praw tych, którzy są najbardziej zagrożeni 
wykluczeniem społecznym;

Or. fi

Poprawka 220
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 23

Projekt opinii Poprawka

23. wzywa UE, aby nie stosowała 
w przyszłości tego rodzaju rozwiązań 
instytucjonalnych i finansowych oraz aby 
wprowadziła mechanizmy umożliwiające
instytucjom UE osiąganie celów 
społecznych i prowadzenie polityki 
zgodnie z traktatami, przy czym dotyczy to 
zwłaszcza indywidualnych i zbiorowych 
praw tych, którzy są najbardziej zagrożeni 
wykluczeniem społecznym;

23. wzywa UE, aby nie stosowała 
w przyszłości tego rodzaju konstrukcji 
instytucjonalnych i finansowych oraz aby 
wprowadziła mechanizmy zmuszające 
instytucje UE do poszanowania 
i zagwarantowania europejskiego dorobku 
prawnego w dziedzinie społecznej 
określonego w traktatach, Karcie praw 
podstawowych, dyrektywach UE 
dotyczących spraw społecznych, 
europejskich porozumieniach 
z partnerami społecznymi oraz innych 
zobowiązaniach na szczeblu 
międzynarodowym (w konwencjach MOP, 
Europejskiej karcie społecznej 
i Europejskiej konwencji praw człowieka); 
w tym celu proponuje między innymi 
utworzenie specjalistycznej izby 
ds. społecznych w Trybunale 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz 
przegląd procedur wnoszenia zarzutów 
prawnych;

Or. en

Poprawka 221
Verónica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 23
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Projekt opinii Poprawka

23. wzywa UE, aby nie stosowała w 
przyszłości tego rodzaju rozwiązań 
instytucjonalnych i finansowych oraz aby
wprowadziła mechanizmy umożliwiające 
instytucjom UE osiąganie celów 
społecznych i prowadzenie polityki 
zgodnie z traktatami, przy czym dotyczy to 
zwłaszcza indywidualnych i zbiorowych 
praw tych, którzy są najbardziej zagrożeni 
wykluczeniem społecznym;

23. wzywa UE, aby wprowadziła 
mechanizmy umożliwiające instytucjom 
UE osiąganie celów społecznych 
i prowadzenie polityki zgodnie 
z traktatami, przy czym dotyczy to 
zwłaszcza indywidualnych i zbiorowych 
praw tych, którzy są najbardziej zagrożeni 
wykluczeniem społecznym;

Or. es

Poprawka 222
Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 24

Projekt opinii Poprawka

24. wzywa Komisję i Radę do zwrócenia 
uwagi również na zakłócenia równowagi 
społecznej i do skorygowania ich, na 
podobieństwo działań dotyczących 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 
w tym względzie stawia EPSCO i jej cele 
na równi z ECOFIN-em i Eurogrupą;

24. wzywa Komisję i Radę do zwrócenia 
uwagi przede wszystkim na zakłócenia 
równowagi społecznej i do skorygowania 
ich;

Or. en

Poprawka 223
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 24

Projekt opinii Poprawka

24. wzywa Komisję i Radę do zwrócenia 
uwagi również na zakłócenia równowagi 
społecznej i do skorygowania ich, na 
podobieństwo działań dotyczących 

24. wzywa Komisję i Radę do zwrócenia 
uwagi również na zakłócenia równowagi 
społecznej i do skorygowania ich, na 
podobieństwo działań dotyczących 
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zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 
w tym względzie stawia EPSCO i jej cele 
na równi z ECOFIN-em i Eurogrupą;

zakłóceń równowagi makroekonomicznej;
w tym względzie stawia EPSCO i jej cele 
na równi z ECOFIN-em i Eurogrupą,
wychodząc z założenia, że finanse 
publiczne państw członkowskich należy 
osadzić na trwałym gruncie zamiast dalej 
opierać się na kredytach;

Or. fi

Poprawka 224
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 24

Projekt opinii Poprawka

24. wzywa Komisję i Radę do zwrócenia 
uwagi również na zakłócenia równowagi 
społecznej i do skorygowania ich, na 
podobieństwo działań dotyczących 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 
w tym względzie stawia EPSCO i jej cele 
na równi z ECOFIN-em i Eurogrupą;

24. wzywa Komisję i Radę do zwrócenia 
uwagi również na zakłócenia równowagi 
społecznej i do skorygowania ich, na 
podobieństwo działań dotyczących 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej, 
oraz do postawienia w tym względzie 
EPSCO i jej celów na równi i zapewnienia 
pełnej spójności z celami ECOFIN-u
i Eurogrupy;

Or. en

Poprawka 225
Phil Bennion, Philippe De Backer

Projekt opinii
Ustęp 24

Projekt opinii Poprawka

24. wzywa Komisję i Radę do zwrócenia 
uwagi również na zakłócenia równowagi 
społecznej i do skorygowania ich, na 
podobieństwo działań dotyczących 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej; 

24. wzywa Komisję i Radę do zwrócenia 
uwagi na zakłócenia równowagi społecznej 
i do skorygowania ich;
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w tym względzie stawia EPSCO i jej cele 
na równi z ECOFIN-em i Eurogrupą;

Or. en

Poprawka 226
Eleni Theocharous

Projekt opinii
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

24a. wzywa Komisję i Radę Europejską do 
zaprzestania marginalizowania roli 
Parlamentu Europejskiego oraz 
przedstawienia politycznych, a nawet 
instytucjonalnych procedur i reform, aby 
w przyszłości uniemożliwić podejmowanie 
decyzji w takich sprawach bez 
wysłuchania opinii Parlamentu 
Europejskiego i uwzględnienia jego 
stanowiska;

Or. en

Poprawka 227
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

24a. apeluje o bezzwłoczne zakończenie 
realizacji polityk oszczędnościowych;

Or. en

Poprawka 228
Alejandro Cercas
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Projekt opinii
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

24a. zaleca Komisji i państwom 
członkowskim, aby uznały wydatki 
w dziedzinie zdrowia publicznego 
i kształcenia nie za wydatki podlegające 
cięciom, lecz za inwestycje publiczne 
w przyszłość kraju, które należy szanować 
i zwiększać w celu większego ożywienia 
gospodarczego i lepszej naprawy 
społecznej;

Or. en

Poprawka 229
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

24a. w tym kontekście podkreśla 
znaczenie wprowadzenia w życie uczciwej, 
opartej na wartościach Unii Europejskiej 
polityki oszczędnościowej, umożliwiającej
poszanowanie sprawiedliwości społecznej 
i zapewnienie równowagi pomiędzy 
wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem, 
wdrożenie reform strukturalnych 
i konsolidację budżetową państw 
członkowskich otrzymujących pomoc 
finansową;

Or. pt

Poprawka 230
Marian Harkin
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Projekt opinii
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

24a. wzywa instytucje UE do
priorytetowego potraktowania tworzenia 
miejsc pracy i wsparcia 
przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 231
Marije Cornelissen, Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

24a. uważa, że politycznym procesem 
opracowywania i realizacji programów 
dostosowawczych dla krajów 
doświadczających poważnych trudności 
finansowych powinny kierować wyłącznie 
instytucje ponoszące faktyczną 
odpowiedzialność demokratyczną;
Komisja powinna odgrywać polityczną 
rolę kierowniczą – wzywa do ograniczenia 
roli EBC i MFW do pomocy technicznej, 
a także wzywa do zaangażowania MOP 
w charakterze doradcy; apeluje o większą 
przejrzystość oraz odpowiedzialność 
polityczną i społeczną w procesie 
opracowywania i realizacji programów 
dostosowawczych;

Or. en

Poprawka 232
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 24 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

24b. zaleca, aby po upływie 
najtrudniejszego okresu kryzysu
finansowego instytucje UE wraz 
z państwami członkowskimi wprowadziły 
plan przywracania miejsc pracy, który 
należało zrealizować wiele lat temu, 
ponieważ jest to jedyny sposób utrwalenia 
dostosowań makroekonomicznych oraz 
likwidacji zakłóceń równowagi w sektorze 
publicznym, takich jak dług i deficyt. Aby 
cel ten osiągnąć, konieczne jest 
wprowadzenie strategii na rzecz 
zatrudnienia, która uwzględniałaby 
potrzebę szybkiej naprawy systemu 
kredytowego, zwłaszcza dla MŚP, 
rzeczywistą politykę zatrudnienia 
obejmującą aktywną politykę rynku pracy, 
europejskie publiczne służby zatrudnienia 
o wysokiej jakości, politykę wynagrodzeń 
o wysokich standardach, europejską 
gwarancję zatrudnienia młodzieży oraz 
program dla gospodarstw domowych bez 
osób pracujących, a także ostrożniejsze 
zarządzanie budżetowe;

Or. en

Poprawka 233
Paul Murphy

Projekt opinii
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

24b. za nadrzędną konieczność uważa 
realizację zasadniczo odmiennej, 
socjalistycznej polityki w celu rozwiązania 
katastrofalnego problemu społecznego 
spowodowanego przez kapitalizm i kryzys;
w związku z tym podkreśla, że należy 
wprowadzić faktycznie progresywny 
system podatkowy, zapewnić 
demokratyczną publiczną 
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odpowiedzialność sektora bankowego za 
jego demokratycznie zaplanowane 
działanie oraz pomoc w sfinansowaniu 
zakrojonego na szeroką skalę planu 
inwestycji w prace i usługi publiczne 
w celu utworzenia miejsc pracy 
i powszechnych usług o wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 234
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

24b. wzywa Komisję i Radę do zwrócenia 
uwagi również na zakłócenia równowagi 
społecznej i do skorygowania ich, na 
podobieństwo działań dotyczących 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej, 
oraz do postawienia w tym względzie 
EPSCO i jej priorytetów na równi 
i zapewnienia pełnej spójności 
z priorytetami ECOFIN-u i Eurogrupy;

Or. en

Poprawka 235
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 24 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

24c. wzywa Komisję do przedstawienia 
sprawozdania z postępu prac w realizacji 
strategii „Europa 2020” ze szczególnym 
uwzględnieniem braku postępów 
w krajach objętych programem oraz do 
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przedstawienia propozycji dotyczących 
skłonienia tych krajów do wiarygodnego 
dążenia do osiągnięcia wszystkich celów 
strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 236
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 24 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

24c. zaleca, aby przyszłe reformy rynku 
pracy były ukierunkowane nie tylko na 
uelastycznienie rynku pracy, lecz również 
na jego zabezpieczenie dzięki pobudzeniu 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
z uwzględnieniem innych elementów, 
takich jak koszty energii, nieuczciwa 
konkurencja, dumping socjalny, 
sprawiedliwy i wydajny system finansowy, 
polityka budżetowa sprzyjająca wzrostowi 
i zatrudnieniu, oraz ogólnie wszystkich 
aspektów, które pomagają w rozwoju 
gospodarki realnej i przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 237
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 24 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

24d. apeluje o przedsięwzięcie pilnych 
środków zapobiegających wzrostowi liczby 
osób bezdomnych w krajach objętych 
programem i wzywa Komisję do wsparcia 
tego procesu za pomocą analizy polityki 
i promowania dobrych praktyk;
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Poprawka 238
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 24 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

24d. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
ocen skutków społecznych przed 
wymuszeniem znaczących reform 
w krajach objętych programem oraz do 
rozważenia efektów mnożnikowych tych 
środków, takich jak wpływ na ubóstwo, 
wykluczenie społeczne, wskaźniki 
przestępczości i ksenofobia;

Or. en

Poprawka 239
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 24 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

24d. zachęca Radę do rozważenia 
utworzenia struktury podobnej do 
Eurogrupy, w ramach której państwa 
strefy euro mogłyby określać wspólne 
obszary polityki w odniesieniu do spraw 
społecznych, mając na celu udzielenie 
konkretnych odpowiedzi na istniejące 
problemy społeczne; uważa, że utworzenie 
„społecznej Eurogrupy” przyczyni się do 
uwidocznienia kwestii społecznych oraz 
do promocji gospodarki sprzyjającej 
włączeniu społecznemu, 
o sprawiedliwszym, bardziej solidarnym 
charakterze;
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Poprawka 240
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 24 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

24e. uważa, że obciążeniami związanymi 
z dostosowaniem nie powinny być 
obarczone jedynie kraje objęte 
programem, które są państwami 
członkowskimi o deficycie obrotów 
bieżących, lecz że również państwa 
członkowskie odnotowujące nadwyżkę 
obrotów bieżących powinny wnieść wkład 
w przywrócenie równowagi gospodarki 
strefy euro; wzywa Komisję do wydania 
w tym celu zaleceń dotyczących polityki 
makroekonomicznej dla krajów 
nieobjętych programem;

Or. en

Poprawka 241
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 24 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

24e. wzywa UE do opracowania programu 
zwalczania bezrobocia wśród młodych
przy wykorzystaniu środków finansowych 
pozyskanych z podatku od transakcji 
finansowych oraz 40% środków 
wspólnotowych niewykorzystanych 
z obecnych ram unijnych; 
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Poprawka 242
Alejandro Cercas

Projekt opinii
Ustęp 24 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

24e. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o skonsultowanie się ze 
społeczeństwem obywatelskim, 
organizacjami pacjentów i organami 
zawodowymi w sprawie przyszłych 
środków dotyczących opieki zdrowotnej 
w programach dostosowawczych oraz 
o wykorzystanie Komitetu Ochrony 
Socjalnej, tak aby reformy spowodowały 
zwiększenie wydajności systemów 
i zasobów bez zagrożeń dla najsłabszych 
grup oraz zapewnienie najważniejszej 
ochrony socjalnej, co dotyczy również 
zakupu i stosowania leków, najbardziej 
podstawowych potrzeb i uwzględnienia 
pracowników służby zdrowia;

Or. en

Poprawka 243
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 24 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

24f. wzywa UE do ustanowienia stopy 
bezrobocia na poziomie 11% do 2020 r. 
oraz do powołania tego założenia w pakcie
fiskalnym, a także do stworzenia 
warunków umożliwiających wzajemne 
wspieranie mechanizmów pomocy 
społecznej i instrumentów wypłaty 
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świadczeń dla bezrobotnych w tych 
państwach członkowskich, w których 
poziom ten zostanie przekroczony;

Or. pt

Poprawka 244
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 24 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

24f. wraca uwagę, że zgodnie z art. 19 
rozporządzenia (UE) nr 472/2013 do dnia 
1 stycznia 2014 r. Komisja przedkłada 
Parlamentowi sprawozdanie dotyczące 
stosowania tego rozporządzenia; wzywa 
Komisję do bezzwłocznego przedłożenia 
tego sprawozdania i uwzględnienia 
konsekwencji tego rozporządzenia dla 
realizowanych programów dostosowań 
gospodarczych;

Or. en


