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Poprawka1
Danuta Jazłowiecka i Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że wzrost bezrobocia oraz 
zadłużenia spowodowany kryzysem 
gospodarczym pozostają w sprzeczności z
celem stabilności finansów publicznych 
oraz uznaje potrzebę umocnienia finansów 
przez państwa członkowskie, ale zwraca 
uwagę na konieczność określenia terminów
i sposobów wykonania oraz podkreśla, że 
masowe cięcia budżetowe w zakresie
inwestycji publicznych, badań i edukacji 
mają negatywny wpływ na perspektywy
wzrostu;

1. zauważa, że wzrost bezrobocia oraz 
zadłużenia spowodowany kryzysem 
gospodarczym pozostają w sprzeczności z
celem stabilności finansów publicznych 
oraz uznaje potrzebę umocnienia finansów
i poprawy płynności finansów publicznych
przez państwa członkowskie w celu 
obniżenia kosztu zadłużenia, ale zwraca 
uwagę na konieczność określenia terminów
i sposobów wykonania; podkreśla
priorytetowy charakter długoterminowych
inwestycji w edukację, badania i rozwój
oraz inwestycji mających na celu 
stworzenie potencjału wzrostu;

Or. en

Poprawka 2
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że wzrost bezrobocia oraz 
zadłużenia spowodowany kryzysem 
gospodarczym pozostają w sprzeczności z
celem stabilności finansów publicznych 
oraz uznaje potrzebę umocnienia finansów 
przez państwa członkowskie, ale zwraca 
uwagę na konieczność określenia terminów
i sposobów wykonania oraz podkreśla, że 
masowe cięcia budżetowe w zakresie 
inwestycji publicznych, badań i edukacji 
mają negatywny wpływ na perspektywy 
wzrostu;

1. zauważa, że wzrost bezrobocia oraz 
zadłużenia spowodowany kryzysem 
gospodarczym pozostają w sprzeczności z
celem stabilności finansów publicznych 
oraz uznaje potrzebę umocnienia finansów 
przez państwa członkowskie, ale zwraca 
uwagę na konieczność określenia terminów
i sposobów wykonania oraz podkreśla, że 
masowe cięcia budżetowe w zakresie 
inwestycji publicznych, badań i edukacji 
mają negatywny wpływ na perspektywy 
wzrostu; w związku z powyższym należy 
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nadal wspierać, a w razie potrzeby 
rozszerzać inwestycje w obszarze edukacji
i badań zorientowane na przyszłość;

Or. de

Poprawka 3
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że wzrost bezrobocia oraz 
zadłużenia spowodowany kryzysem 
gospodarczym pozostają w sprzeczności z
celem stabilności finansów publicznych 
oraz uznaje potrzebę umocnienia finansów 
przez państwa członkowskie, ale zwraca 
uwagę na konieczność określenia terminów
i sposobów wykonania oraz podkreśla, że 
masowe cięcia budżetowe w zakresie 
inwestycji publicznych, badań i edukacji 
mają negatywny wpływ na perspektywy 
wzrostu;

1. zauważa, że wzrost bezrobocia oraz 
zadłużenia spowodowany kryzysem 
gospodarczym pozostają w sprzeczności z
celem stabilności finansów publicznych 
oraz uznaje potrzebę umocnienia finansów 
przez państwa członkowskie, ale zwraca 
uwagę na konieczność określenia terminów
i sposobów wykonania, z uwzględnieniem 
konkretnych okoliczności w państwach 
członkowskich, oraz podkreśla, że masowe 
cięcia budżetowe w zakresie inwestycji 
publicznych, badań i edukacji mają 
negatywny wpływ na perspektywy 
wzrostu;

Or. el

Poprawka 4
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że wzrost bezrobocia oraz 
zadłużenia spowodowany kryzysem 
gospodarczym pozostają w sprzeczności z
celem stabilności finansów publicznych 
oraz uznaje potrzebę umocnienia finansów 

1. zauważa, że wzrost bezrobocia oraz 
zadłużenia, a także spadek wzrostu
spowodowany kryzysem gospodarczym 
pozostają w sprzeczności z celem 
stabilności finansów publicznych oraz 
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przez państwa członkowskie, ale zwraca 
uwagę na konieczność określenia terminów
i sposobów wykonania oraz podkreśla, że 
masowe cięcia budżetowe w zakresie 
inwestycji publicznych, badań i edukacji 
mają negatywny wpływ na perspektywy 
wzrostu;

uznaje potrzebę umocnienia finansów 
przez państwa członkowskie, ale zwraca 
uwagę na konieczność określenia terminów
i sposobów wykonania oraz podkreśla, że 
masowe cięcia budżetowe w zakresie 
inwestycji publicznych, badań i edukacji 
mają negatywny wpływ na perspektywy 
wzrostu, zatrudnienie i włączenie
społeczne;

Or. fr

Poprawka 5
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że obecne ożywienie jest 
wciąż wątłe i że w większości państw 
członkowskich bezrobocie wciąż rośnie i
jest szczególnie dotkliwe w przypadku 
młodych osób; jest głęboko przekonany, że 
nie można ogłaszać końca kryzysu 
gospodarczego, zanim bezrobocie nie 
spadnie w znaczący sposób, oraz zwraca 
uwagę na fakt, że europejskie państwa 
opiekuńcze potwierdziły swoją wartość, 
zapewniając stabilność i przyczyniając się 
do ożywienia;

Or. en

Poprawka 6
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. nalega na potrzebę wycofania paktu 
stabilności i wzrostu i zastąpienia go 
paktem zatrudnienia i wzrostu, mającym 
na celu pobudzenie inwestycji 
publicznych, zwiększenie wydajności oraz 
określenie szczegółowych kryteriów 
gospodarczych, społecznych i
środowiskowych dostosowanych do 
potrzeb konkretnych państw 
członkowskich, ze szczególnym 
ukierunkowaniem na zmniejszenie 
bezrobocia i ubóstwa;

Or. pt

Poprawka 7
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. nalega na potrzebę zerwania z
monetarystyczną polityką EBC i
orientacją wolnorynkową strategii 
lizbońskiej, aby nadać priorytet walce z
bezrobociem i ubóstwem, wspieraniu 
produkcji i tworzeniu miejsc pracy z
uprawnieniami, zapewnić spójność 
gospodarczą i społeczną oraz udzielić 
wsparcia budżetowego krajom dotkniętym 
najpoważniejszymi problemami, w
szczególności wypłacając kwoty tytułem 
zaliczki, nie wymagając dodatkowych 
płatności ze środków krajowych;

Or. pt
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Poprawka 8
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Podtytuł przed ustępem 2 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Wymiar społeczny i zatrudnieniowy
strategii pozwalającej na wyjście z kryzysu

Or. it

Poprawka 9
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że istotne jest dokonanie 
właściwej oceny negatywnych skutków 
społecznych i zatrudnieniowych
wywołanych kryzysem oraz określenie na 
poziomie europejskim strategii
pozwalającej na wyjście z kryzysu, opartej 
na wspieraniu zatrudnienia, szkoleń i
inwestycji, ożywieniu przemysłu i rozwoju
konkurencyjnej gospodarki ekologicznej,
uważa, że cele te powinny być w centrum 
strategii UE 2020;

2. uważa, że istotne jest dokonanie 
właściwej oceny negatywnych skutków 
społecznych i zatrudnieniowych
wywołanych kryzysem oraz określenie na 
poziomie europejskim strategii opartej na
tworzeniu miejsc pracy z uprawnieniami, 
wykorzystywaniu potencjału 
pracowników, wspieraniu szkoleń i
inwestycji, ożywieniu przemysłu i innych 
sektorów produkcyjnych, i rozwoju
wysokiej jakości usług publicznych 
dostępnych dla wszystkich; uważa, że cele 
te powinny być w centrum strategii UE 
2020;

Or. pt

Poprawka 10
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 2



PE439.303v01-00 8/24 AM\807670PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że istotne jest dokonanie 
właściwej oceny negatywnych skutków 
społecznych i zatrudnieniowych
wywołanych kryzysem oraz określenie na 
poziomie europejskim strategii 
pozwalającej na wyjście z kryzysu, opartej 
na wspieraniu zatrudnienia, szkoleń i
inwestycji, ożywieniu przemysłu i rozwoju 
konkurencyjnej gospodarki ekologicznej,
uważa, że cele te powinny być w centrum 
strategii UE 2020;

2. uważa, że istotne jest dokonanie 
właściwej oceny negatywnych skutków 
społecznych i zatrudnieniowych
wywołanych kryzysem oraz określenie na 
poziomie europejskim strategii 
pozwalającej na wyjście z kryzysu, opartej 
na wspieraniu zatrudnienia, szkoleń i
inwestycji w badania, rozwój i innowacje 
oraz wydajnych inwestycji, ożywieniu 
przemysłu oraz zwiększeniu 
konkurencyjności i wydajności 
przedsiębiorstw, zwłaszcza w odniesieniu 
do MŚP, i rozwoju konkurencyjnej 
gospodarki ekologicznej; uważa, że cele te 
powinny być w centrum strategii UE 2020;

Or. es

Poprawka 11
Danuta Jazłowiecka i Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że istotne jest dokonanie 
właściwej oceny negatywnych skutków 
społecznych i zatrudnieniowych
wywołanych kryzysem oraz określenie na 
poziomie europejskim strategii 
pozwalającej na wyjście z kryzysu, opartej 
na wspieraniu zatrudnienia, szkoleń i
inwestycji, ożywieniu przemysłu i rozwoju 
konkurencyjnej gospodarki ekologicznej,
uważa, że cele te powinny być w centrum 
strategii UE 2020;

2. uważa, że istotne jest dokonanie 
właściwej oceny negatywnych skutków 
społecznych i zatrudnieniowych
wywołanych kryzysem oraz określenie na 
poziomie europejskim strategii 
pozwalającej na wyjście z kryzysu, opartej 
na wspieraniu zatrudnienia, szkoleń i
inwestycji, które prowadzą do 
dynamicznej działalności gospodarczej w
przyszłości oraz do rozwoju 
konkurencyjnej gospodarki; uważa, że cele 
te powinny być w centrum strategii UE 
2020;

Or. en
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Poprawka 12
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że istotne jest dokonanie 
właściwej oceny negatywnych skutków 
społecznych i zatrudnieniowych 
wywołanych kryzysem oraz określenie na 
poziomie europejskim strategii 
pozwalającej na wyjście z kryzysu, opartej 
na wspieraniu zatrudnienia, szkoleń i
inwestycji, ożywieniu przemysłu i rozwoju 
konkurencyjnej gospodarki ekologicznej,
uważa, że cele te powinny być w centrum 
strategii UE 2020;

2. uważa, że istotne jest dokonanie 
właściwej oceny negatywnych skutków 
społecznych i zatrudnieniowych
wywołanych kryzysem oraz określenie na 
poziomie europejskim strategii 
pozwalającej na wyjście z kryzysu, opartej 
na wspieraniu zatrudnienia, szkoleń i
inwestycji, przemianie przemysłowej i
rozwoju konkurencyjnej gospodarki 
ekologicznej; uważa, że cele te powinny 
być w centrum strategii UE 2020;

Or. fr

Poprawka 13
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że strategia mająca na celu 
poprawę sytuacji gospodarczej nie
powinna w żaden sposób powielać
nierównowagi strukturalnej oraz 
ogromnych różnic w dochodach; uważa, 
że środki finansowe i podatkowe państw 
członkowskich muszą chronić płace, 
emerytury oraz siłę nabywczą gospodarstw 
domowych;

3. uważa, że strategia mająca na celu 
poprawę sytuacji gospodarczej powinna
wprowadzić reformy konieczne do 
usunięcia nierównowagi strukturalnej, 
która hamuje wydajność i
konkurencyjność gospodarki; uważa, że 
środki finansowe i podatkowe państw 
członkowskich nie powinny zagrażać 
stabilności finansów publicznych ani 
możliwości świadczenia przez państwa 
członkowskie podstawowych usług 
publicznych w przyszłości; podkreśla 
potrzebę szybkiego powrotu do dyscypliny 
budżetowej, którą charakteryzował się 
pakt stabilności i wzrostu, w celu 
zapewnienia trwałego wzrostu 
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gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; 
wzywa do podjęcia działań, które pozwolą 
na dotrzymanie zobowiązań państw 
członkowskich podjętych w programach 
stabilności i konwergencji; 

Or. es

Poprawka 14
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że strategia mająca na celu 
poprawę sytuacji gospodarczej nie 
powinna w żaden sposób powielać 
nierównowagi strukturalnej oraz 
ogromnych różnic w dochodach; uważa, że 
środki finansowe i podatkowe państw 
członkowskich muszą chronić płace, 
emerytury oraz siłę nabywczą gospodarstw 
domowych;

3. uważa, że strategia mająca na celu 
poprawę sytuacji gospodarczej nie 
powinna w żaden sposób powielać 
nierównowagi strukturalnej oraz 
ogromnych różnic w dochodach; uważa, że 
środki finansowe i podatkowe państw 
członkowskich muszą chronić płace, 
emerytury, zasiłki dla bezrobotnych oraz 
siłę nabywczą gospodarstw domowych;

Or. pt

Poprawka 15
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że strategia mająca na celu 
poprawę sytuacji gospodarczej nie 
powinna w żaden sposób powielać 
nierównowagi strukturalnej oraz 
ogromnych różnic w dochodach; uważa, że 
środki finansowe i podatkowe państw 
członkowskich muszą chronić płace, 
emerytury oraz siłę nabywczą gospodarstw 

(Nie dotyczy wersji polskiej.)
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domowych;

Or. fr

Poprawka 16
Danuta Jazłowiecka i Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że starzenie się społeczeństw, 
które ma nastąpić w nadchodzących 
dekadach, stanowi bezprecedensowe 
wyzwanie dla krajów UE; w związku z
powyższym środki kryzysowe co do zasady 
nie powinny powodować 
długoterminowych konsekwencji dla 
finansów publicznych ani nadmiernie 
obciążać przyszłych pokoleń spłatą 
obecnego zadłużenia;

Or. en

Poprawka 17
Danuta Jazłowiecka i Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, iż poprawie sytuacji 
gospodarczej musi towarzyszyć polityka 
zwalczania bezrobocia strukturalnego, 
zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz 
kobiet, mająca na celu tworzenie miejsc 
pracy wysokiej jakości celem zwiększenia 
wydajności oraz inwestycji;

4. podkreśla, iż poprawie sytuacji 
gospodarczej musi towarzyszyć polityka 
zwalczania bezrobocia strukturalnego, 
zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz 
kobiet, mająca na celu tworzenie miejsc 
pracy wysokiej jakości celem zwiększenia 
wydajności oraz inwestycji; w tym 
kontekście uważa, że ważne są działania 
polityczne poprawiające jakość kapitału 
ludzkiego, takie jak edukacja, a także 
działania polityczne w zakresie ochrony 
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zdrowia mające na celu stworzenie 
bardziej wydajnej i dłużej pracującej siły 
roboczej oraz służące wydłużeniu okresu 
aktywności zawodowej;

Or. en

Poprawka 18
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, iż poprawie sytuacji 
gospodarczej musi towarzyszyć polityka 
zwalczania bezrobocia strukturalnego, 
zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz 
kobiet, mająca na celu tworzenie miejsc 
pracy wysokiej jakości celem zwiększenia 
wydajności oraz inwestycji;

4. podkreśla, iż poprawie sytuacji 
gospodarczej musi towarzyszyć polityka 
zwalczania bezrobocia strukturalnego, 
zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz 
kobiet, mająca na celu tworzenie miejsc 
pracy wysokiej jakości celem zwiększenia 
wydajności oraz inwestycji; wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do 
wzmocnienia działań politycznych i
środków dotyczących zatrudnienia i rynku 
pracy, tak by znalazły się w centrum 
strategii UE 2020;

Or. it

Poprawka 19
Elizabeth Lynne

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, iż poprawie sytuacji 
gospodarczej musi towarzyszyć polityka 
zwalczania bezrobocia strukturalnego, 
zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz 
kobiet, mająca na celu tworzenie miejsc 
pracy wysokiej jakości celem zwiększenia 

4. podkreśla, iż poprawie sytuacji 
gospodarczej musi towarzyszyć polityka 
zwalczania bezrobocia strukturalnego, 
zwłaszcza wśród ludzi młodych, osób 
starszych, niepełnosprawnych oraz kobiet, 
mająca na celu tworzenie miejsc pracy 



AM\807670PL.doc 13/24 PE439.303v01-00

PL

wydajności oraz inwestycji; wysokiej jakości celem zwiększenia 
wydajności oraz inwestycji;

Or. en

Poprawka 20
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, iż poprawie sytuacji 
gospodarczej musi towarzyszyć polityka 
zwalczania bezrobocia strukturalnego, 
zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz
kobiet, mająca na celu tworzenie miejsc 
pracy wysokiej jakości celem zwiększenia 
wydajności oraz inwestycji;

4. podkreśla, iż poprawie sytuacji 
gospodarczej musi towarzyszyć polityka 
zwalczania bezrobocia strukturalnego, 
zwłaszcza wśród ludzi młodych, kobiet i
osób starszych, mająca na celu tworzenie 
miejsc pracy wysokiej jakości celem 
zwiększenia wydajności oraz inwestycji;

Or. fr

Poprawka 21
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę wsparcia polityki 
zatrudnienia wspólnym podejściem do 
polityki płacowej, zwłaszcza w strefie euro, 
mającym na celu zagwarantowanie, że 
płace będą rosły w tempie zgodnym z
realną inflacją i wydajnością, przy 
wykorzystaniu, na szczeblu europejskim, 
potencjału polityki podatkowej i płacowej
w kontekście rosnącego popytu, wzrostu 
gospodarczego i właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego;

Or. it
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Poprawka 22
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Podtytuł przed ustępem 5 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Wpływ zmian demograficznych i strategia
w zakresie zatrudnienia

Or. it

Poprawka 23
Danuta Jazłowiecka i Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że stabilność finansów 
publicznych w dużej mierze zależy od 
umiejętności podnoszenia poziomu 
zatrudnienia oraz wdrażania odpowiedniej 
polityki imigracyjnej, zakładającej 
integrację na rynku pracy i pełnię praw 
obywatelskich, która może podjąć
wyzwania demograficzne i budżetowe, w
szczególności w zakresie stabilności 
systemu emerytalnego;

5. uważa, że stabilność finansów 
publicznych w dużej mierze zależy od 
umiejętności podnoszenia poziomu 
zatrudnienia w celu podjęcia wyzwań
demograficznych i budżetowych, w
szczególności w zakresie stabilności 
systemu emerytalnego; w perspektywie 
średnioterminowej istniejący kapitał
ludzki można wspierać za pośrednictwem 
odpowiedniej polityki imigracyjnej,
prowadzącej do integracji imigrantów na 
rynku pracy i praw obywatelskich;

Or. en

Poprawka 24
Birgit Sippel

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że stabilność finansów 
publicznych w dużej mierze zależy od 
umiejętności podnoszenia poziomu 
zatrudnienia oraz wdrażania odpowiedniej 
polityki imigracyjnej, zakładającej 
integrację na rynku pracy i pełnię praw 
obywatelskich, która może podjąć 
wyzwania demograficzne i budżetowe, w
szczególności w zakresie stabilności 
systemu emerytalnego;

5. uważa, że stabilność finansów 
publicznych w dużej mierze zależy od 
umiejętności podnoszenia poziomu 
zatrudnienia przy zapewnieniu 
sprawiedliwej i odpowiedniej płacy oraz 
wdrażania odpowiedniej polityki 
imigracyjnej, zakładającej integrację na 
rynku pracy i pełnię praw obywatelskich, 
która może podjąć wyzwania 
demograficzne i budżetowe, w
szczególności w zakresie stabilności 
systemu emerytalnego;

Or. de

Poprawka 25
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że zwiększenie zatrudnienia 
jest konieczne, aby UE mogła poradzić 
sobie z problemem starzenia się 
społeczeństw, oraz podkreśla, że wysoki 
wskaźnik zatrudnienia stanowi warunek 
konieczny wzrostu gospodarczego, 
integracji społecznej oraz zrównoważonej
i konkurencyjnej społecznej gospodarki 
rynkowej; 

Or. en

Poprawka 26
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że strategia UE 2020 powinna
przybrać formę „paktu w sprawach 
gospodarczych, zatrudnieniowych i
społecznych” opartego o wymierne na 
szczeblu krajowym i europejskim 
wytyczne, wskaźniki i wzorce, 
zawierającego system nagradzania tych, 
którzy postępują zgodnie z wyznaczonymi 
celami oraz system naprawczy dla tych, 
którzy ich nie realizują oraz o zasady 
modelu elastycznego rynku pracy i
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity) i
metodę dialogu społecznego;

6. uważa, że strategia UE 2020 powinna
mieć na celu poprawę warunków życia 
osób zatrudnionych i zwykłych ludzi,
zapewnienie sprawiedliwej dystrybucji 
zasobów, pobudzanie działalności 
gospodarczej, tworzenie miejsc pracy z
uprawnieniami, wzmocnienie roli państwa
w gospodarce, zapewnienie większej 
dynamiki dostaw, zwiększenie wsparcia 
dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP oraz 
wzmocnienie inwestycji publicznych, z
uwzględnieniem potrzeb i cech 
poszczególnych państw członkowskich;

Or. pt

Poprawka 27
Danuta Jazłowiecka i Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że strategia UE 2020 powinna 
przybrać formę „paktu w sprawach 
gospodarczych, zatrudnieniowych i
społecznych” opartego o wymierne na 
szczeblu krajowym i europejskim 
wytyczne, wskaźniki i wzorce,
zawierającego system nagradzania tych, 
którzy postępują zgodnie z wyznaczonymi 
celami oraz system naprawczy dla tych, 
którzy ich nie realizują oraz o zasady
modelu elastycznego rynku pracy i
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity) i
metodę dialogu społecznego;

6. uważa, że strategia UE 2020 powinna 
przybrać formę „paktu w sprawach 
gospodarczych, zatrudnieniowych i
społecznych” mającego na celu 
utrzymanie konkurencyjności gospodarki 
europejskiej oraz integracji wszystkich z
rynkiem pracy, która zapewni obywatelom 
najlepszą ochronę przed wykluczeniem 
społecznym; podkreśla, że wszystkie 
działania polityczne powinny wspierać się
nawzajem w celu uzyskania pozytywnych 
synergii; strategia powinna być oparta o
wymierne i porównywalne na szczeblu 
krajowym i europejskim wytyczne, a w
miarę możliwości także wskaźniki i
wzorce, zawierać system nagradzania tych, 
którzy postępują zgodnie z wyznaczonymi 
celami oraz system naprawczy dla tych, 
którzy ich nie realizują oraz być zgodna z
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zasadami modelu elastycznego rynku 
pracy i bezpieczeństwa socjalnego
(flexicurity) i metodę dialogu społecznego;

Or. en

Poprawka 28
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że strategia UE 2020 powinna 
przybrać formę „paktu w sprawach 
gospodarczych, zatrudnieniowych i
społecznych” opartego o wymierne na 
szczeblu krajowym i europejskim 
wytyczne, wskaźniki i wzorce, 
zawierającego system nagradzania tych, 
którzy postępują zgodnie z wyznaczonymi 
celami oraz system naprawczy dla tych, 
którzy ich nie realizują oraz o zasady 
modelu elastycznego rynku pracy i
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity) i
metodę dialogu społecznego;

(Nie dotyczy wersji polskiej.)

Or. fr

Poprawka 29
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Podtytuł przed ustępem 7 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Stabilność ochrony społecznej

Or. it
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Poprawka 30
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że konieczną reakcją na skutki 
kryzysu finansowego, gospodarczego i
społecznego oraz wyzwań związanych ze 
zmianami demograficznymi i globalizacją 
jest koordynacja finansów publicznych na 
szczeblu europejskim, której celem byłby 
zrównoważony wzrost gospodarczy, 
rozwój rynku pracy wysokiej jakości, 
utrzymanie obejmującego wszystkich 
systemu opieki społecznej oraz
redystrybucji zasobów;

7. uważa, że konieczną reakcją na skutki 
kryzysu finansowego, gospodarczego i
społecznego oraz wyzwań związanych ze 
zmianami demograficznymi i globalizacją 
jest koordynacja finansów publicznych na 
szczeblu europejskim, której celem byłby 
zrównoważony wzrost gospodarczy, 
rozwój rynku pracy wysokiej jakości oraz
przyjęcie reform niezbędnych do 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania systemów ochrony
społecznej;

Or. es

Poprawka 31
Danuta Jazłowiecka i Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że konieczną reakcją na skutki 
kryzysu finansowego, gospodarczego i
społecznego oraz wyzwań związanych ze 
zmianami demograficznymi i globalizacją
jest koordynacja finansów publicznych na 
szczeblu europejskim, której celem byłby 
zrównoważony wzrost gospodarczy, 
rozwój rynku pracy wysokiej jakości, 
utrzymanie obejmującego wszystkich 
systemu opieki społecznej oraz
redystrybucji zasobów;

7. Uważa, że konieczną reakcją na skutki 
kryzysu finansowego, gospodarczego i
społecznego oraz wyzwań związanych ze 
zmianami demograficznymi i globalizacją
jest koordynacja finansów publicznych na 
szczeblu europejskim, której celem byłby 
zrównoważony wzrost gospodarczy, 
rozwój rynku pracy wysokiej jakości, 
utrzymanie obejmującego wszystkich 
systemu opieki społecznej oraz
solidarności wszystkich pokoleń;

Or. en
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Poprawka 32
Elizabeth Lynne

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że konieczną reakcją na skutki 
kryzysu finansowego, gospodarczego i
społecznego oraz wyzwań związanych ze 
zmianami demograficznymi i globalizacją
jest koordynacja finansów publicznych na 
szczeblu europejskim, której celem byłby 
zrównoważony wzrost gospodarczy, 
rozwój rynku pracy wysokiej jakości, 
utrzymanie obejmującego wszystkich 
systemu opieki społecznej oraz 
redystrybucji zasobów;

7. Uważa, że część koniecznej reakcji na 
skutki kryzysu finansowego, 
gospodarczego i społecznego oraz wyzwań 
związanych ze zmianami demograficznymi
i globalizacją może stanowić lepsza
koordynacja działań politycznych państw 
członkowskich w zakresie finansów 
publicznych, której celem byłby 
zrównoważony wzrost gospodarczy, 
rozwój rynku pracy wysokiej jakości, 
utrzymanie obejmującego wszystkich 
systemu opieki społecznej oraz 
redystrybucji zasobów;

Or. en

Poprawka 33
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że konieczną reakcją na skutki 
kryzysu finansowego, gospodarczego i
społecznego oraz wyzwań związanych ze 
zmianami demograficznymi i globalizacją 
jest koordynacja finansów publicznych na 
szczeblu europejskim, której celem byłby 
zrównoważony wzrost gospodarczy, 
rozwój rynku pracy wysokiej jakości, 
utrzymanie obejmującego wszystkich 
systemu opieki społecznej oraz 
redystrybucji zasobów;

7. uważa, że jedną z koniecznych reakcji
na skutki kryzysu finansowego, 
gospodarczego i społecznego oraz wyzwań 
związanych ze zmianami demograficznymi
i globalizacją jest koordynacja finansów 
publicznych na szczeblu europejskim, 
której celem byłby zrównoważony wzrost 
gospodarczy, rozwój rynku pracy wysokiej 
jakości, utrzymanie obejmującego 
wszystkich systemu opieki społecznej oraz 
redystrybucji zasobów;

Or. fr
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Poprawka 34
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. przypomina, że długoterminowa 
równowaga obowiązkowych systemów 
emerytalnych zależy nie tylko od zmian 
demograficznych, lecz także od 
wydajności osób pracujących, które mają 
wpływ na potencjalne tempo wzrostu, a
także od odsetka PKB przeznaczonego na 
finansowanie tych systemów;

Or. it

Poprawka 35
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla znaczenie przyszłej zielonej 
księgi w sprawie reformy systemu
emerytalnego i uważa, że niezbędne jest 
opracowanie bezpiecznego i
zrównoważonego systemu emerytalnego w
oparciu o podwójny filar, publiczny oraz 
uzupełniający, którego tworzenie należy 
popierać, zarówno za pomocą umów, jak i
podatków;

8. wzywa państwa członkowskie do 
dokonania przeglądu i obniżenia wieku
emerytalnego, jako środka służącego 
pobudzeniu zatrudnienia, zwłaszcza 
młodych ludzi, i zmniejszeniu bezrobocia;

Or. pt
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Poprawka 36
Danuta Jazłowiecka i Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla znaczenie przyszłej zielonej 
księgi w sprawie reformy systemu 
emerytalnego i uważa, że niezbędne jest 
opracowanie bezpiecznego i
zrównoważonego systemu emerytalnego w
oparciu o podwójny filar, publiczny oraz
uzupełniający, którego tworzenie należy 
popierać, zarówno za pomocą umów, jak i
podatków;

8. podkreśla znaczenie przyszłej zielonej 
księgi w sprawie reformy systemu 
emerytalnego i uważa, że niezbędne jest 
opracowanie zrównoważonych, 
bezpiecznych, odpowiednio 
zróżnicowanych systemów emerytalnych z
różnymi źródłami finansowania, opartych 
na rynku pracy i rynku finansowym, a
także systemów pracowniczych oraz
uwzględniających systemy publiczne oraz 
uzupełniające, prowadzone przez 
pracodawców i indywidualnie, którego 
tworzenie należy popierać za pomocą
umów i podatków; w związku z tym uznaje 
znaczenie wiedzy obywateli UE na temat 
systemu emerytalnego;

Or. en

Poprawka 37
Danuta Jazłowiecka i Csaba Őry

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że w perspektywie 
długoterminowej ukryte zobowiązania 
emerytalne stanowią jedną z największych 
części łącznego długu publicznego oraz że 
państwa członkowskie powinny regularnie 
publikować informacje o swoich ukrytych 
zobowiązaniach emerytalnych, stosując 
wspólnie uzgodnioną metodologię;

Or. en
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Poprawka 38
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uważa, że jednoczesna konieczność 
zrównoważenia finansów publicznych oraz 
posiadania odpowiednich systemów 
ochrony i integracji społecznej wymaga 
podniesienia jakości i efektywności 
administracji i wydatkowania pieniędzy 
publicznych oraz bardziej sprawiedliwego 
podziału obciążeń podatkowych ze 
stopniowym i wyraźnym ograniczeniem 
obciążeń podatkowych spoczywających na 
pracy, w celu zmniejszenia ubóstwa oraz 
zapewnienia spójności społecznej, która 
ma kluczowe znaczenie dla 
konkurencyjności i długoterminowej 
stabilności europejskiego modelu 
gospodarczego i społecznego.

9. uważa, że jednoczesna konieczność 
zrównoważenia finansów publicznych oraz 
posiadania odpowiednich systemów 
ochrony i integracji społecznej wymaga 
podniesienia jakości i efektywności 
administracji i wydatkowania pieniędzy 
publicznych oraz bardziej sprawiedliwego 
podziału obciążeń podatkowych, w
szczególności za pośrednictwem podatku 
od transakcji w sektorze finansowym i
likwidacji rajów podatkowych, w celu 
zmniejszenia ubóstwa oraz zapewnienia 
spójności społecznej.

Or. pt

Poprawka 39
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. uważa, że jednoczesna konieczność 
zrównoważenia finansów publicznych oraz 
posiadania odpowiednich systemów 
ochrony i integracji społecznej wymaga 
podniesienia jakości i efektywności 
administracji i wydatkowania pieniędzy 
publicznych oraz bardziej sprawiedliwego 
podziału obciążeń podatkowych ze 
stopniowym i wyraźnym ograniczeniem 
obciążeń podatkowych spoczywających na 
pracy, w celu zmniejszenia ubóstwa oraz
zapewnienia spójności społecznej, która 
ma kluczowe znaczenie dla 
konkurencyjności i długoterminowej 
stabilności europejskiego modelu 
gospodarczego i społecznego.

9. uważa, że jednoczesna konieczność 
zrównoważenia finansów publicznych oraz 
posiadania odpowiednich systemów 
ochrony i integracji społecznej wymaga 
podniesienia jakości i efektywności 
administracji i wydatkowania pieniędzy 
publicznych oraz bardziej sprawiedliwego 
podziału obciążeń podatkowych ze 
stopniowym i wyraźnym ograniczeniem 
obciążeń podatkowych spoczywających na 
pracy i MŚP, w celu zmniejszenia 
ubóstwa, zapewnienia spójności społecznej
oraz zwiększenia wzrostu gospodarczego i
wydajności, która ma kluczowe znaczenie 
dla konkurencyjności i długoterminowej 
stabilności europejskiego modelu 
gospodarczego i społecznego.

Or. es

Poprawka 40
Elizabeth Lynne

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uważa, że jednoczesna konieczność 
zrównoważenia finansów publicznych oraz 
posiadania odpowiednich systemów 
ochrony i integracji społecznej wymaga 
podniesienia jakości i efektywności 
administracji i wydatkowania pieniędzy 
publicznych oraz bardziej sprawiedliwego 
podziału obciążeń podatkowych ze 
stopniowym i wyraźnym ograniczeniem 
obciążeń podatkowych spoczywających na 
pracy, w celu zmniejszenia ubóstwa oraz
zapewnienia spójności społecznej, która 
ma kluczowe znaczenie dla 
konkurencyjności i długoterminowej 
stabilności europejskiego modelu 

9. uważa, że jednoczesna konieczność 
zrównoważenia finansów publicznych oraz 
posiadania odpowiednich systemów 
ochrony i integracji społecznej wymaga 
podniesienia jakości i efektywności 
administracji i wydatkowania pieniędzy 
publicznych oraz zachęcenia państw 
członkowskich do rozważenia środków, 
które zapewniłyby bardziej sprawiedliwy 
podział obciążeń podatkowych ze 
stopniowym i wyraźnym ograniczeniem 
obciążeń podatkowych spoczywających na 
pracy, co mogłoby pomóc w zmniejszeniu
ubóstwa oraz zapewnieniu spójności 
społecznej, która ma kluczowe znaczenie 
dla konkurencyjności i długoterminowej 
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gospodarczego i społecznego. stabilności europejskiego modelu 
gospodarczego i społecznego.

Or. en


