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Poprawka 1
Elizabeth Lynne

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że należy wprowadzić zmiany na 
rynku wewnętrznym, tak aby zapewnić 
powszechny dostęp, wysoką jakość i 
przystępność usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym; jest 
zdania, że wniosek Komisji nie jest 
wystarczający, i wyraża ubolewanie, że nie 
zawiera on odniesień do żadnych innych 
wniosków ustawodawczych, z wyjątkiem 
zagadnień dotyczących koncesji i 
przetargów publicznych;

1. uważa, że na rynku wewnętrznym
należy zapewnić powszechny dostęp, 
wysoką jakość i przystępność usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym (SGEI);

Or. en

Poprawka 2
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że należy wprowadzić zmiany na 
rynku wewnętrznym, tak aby zapewnić 
powszechny dostęp, wysoką jakość i 
przystępność usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym; jest 
zdania, że wniosek Komisji nie jest 
wystarczający, i wyraża ubolewanie, że nie 
zawiera on odniesień do żadnych innych 
wniosków ustawodawczych, z wyjątkiem 
zagadnień dotyczących koncesji i 
przetargów publicznych;

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
aby dopilnowały, by usługi w ogólnym 
interesie gospodarczym mogły być 
świadczone bez przeszkód i na 
odpowiednim poziomie, z poszanowaniem 
jasnych reguł finansowych, były jak 
najwyższej jakości i ogólnodostępne;
podkreśla znaczenie rozwoju 
infrastruktury w dużych sektorach 
sieciowych, w tym w sektorze energii, 
usług transportowych i komunikacji 
elektronicznej;

Or. en
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Poprawka 3
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że należy wprowadzić zmiany na 
rynku wewnętrznym, tak aby zapewnić 
powszechny dostęp, wysoką jakość i 
przystępność usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym; jest 
zdania, że wniosek Komisji nie jest 
wystarczający, i wyraża ubolewanie, że nie 
zawiera on odniesień do żadnych innych 
wniosków ustawodawczych, z wyjątkiem 
zagadnień dotyczących koncesji i 
przetargów publicznych;

1. uważa, że należy wprowadzić zmiany na 
rynku wewnętrznym, tak aby zapewnić 
powszechny dostęp, wysoką jakość i 
przystępność usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym (SGEI);
jest zdania, że wniosek Komisji nr 25 nie 
jest wystarczający, jako że zainteresowane 
strony SGEI nie oczekują kolejnych 
komunikatów lecz konkretnych działań;
wyraża ubolewania z powodu braku
odniesień do żadnych innych wniosków 
ustawodawczych, z wyjątkiem zagadnień 
dotyczących koncesji i przetargów 
publicznych; uważa, że dobrze 
funkcjonujący rynek wymaga 
ogólnounijnych usług użyteczności 
publicznej, na przykład jeśli chodzi o sieci 
kolejowe lub łącza szerokopasmowe;

Or. en

Poprawka 4

Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że należy wprowadzić zmiany na 
rynku wewnętrznym, tak aby zapewnić 
powszechny dostęp, wysoką jakość i 
przystępność usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym; jest 
zdania, że wniosek Komisji nie jest 

1. uważa, że należy wprowadzić zmiany na
rynku wewnętrznym, tak aby zapewnić 
powszechny dostęp, wysoką jakość i 
przystępność usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym (SGEI);
jest zdania, że wniosek Komisji nie jest 
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wystarczający, i wyraża ubolewanie, że nie 
zawiera on odniesień do żadnych innych 
wniosków ustawodawczych, z wyjątkiem 
zagadnień dotyczących koncesji i 
przetargów publicznych;

wystarczający, i wyraża ubolewanie, że nie 
zawiera on odniesień do żadnych innych 
wniosków ustawodawczych, z wyjątkiem 
zagadnień dotyczących koncesji i 
przetargów publicznych; wzywa Komisję, 
aby dopilnowała, by obywatele w UE 
mogli korzystać z wysokiej jakości usług 
użyteczności publicznej; zauważa, że 
inicjatywa dotycząca aktu o jednolitym 
rynku zawiera zobowiązanie 
przedstawienia w 2011 r. szeregu środków 
odnoszących się do usług użyteczności 
publicznej; spodziewa się, że wnioski te 
będą odzwierciedlać postanowienia art. 14 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej i jego protokołu nr 26;

Or. en

Poprawka 5
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że należy wprowadzić zmiany na 
rynku wewnętrznym, tak aby zapewnić 
powszechny dostęp, wysoką jakość i 
przystępność usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym; jest 
zdania, że wniosek Komisji nie jest 
wystarczający, i wyraża ubolewanie, że nie 
zawiera on odniesień do żadnych innych 
wniosków ustawodawczych, z wyjątkiem 
zagadnień dotyczących koncesji i 
przetargów publicznych;

1. uważa, że należy wprowadzić zmiany na 
rynku wewnętrznym, tak aby zapewnić 
powszechny dostęp, wysoką jakość i 
przystępność usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym (SGEI);
jest zdania, że wniosek Komisji nie jest 
wystarczający, i wyraża ubolewanie, że nie 
zawiera on odniesień do żadnych innych 
wniosków ustawodawczych, z wyjątkiem 
zagadnień dotyczących koncesji i 
przetargów publicznych;

Or. en

Poprawka 6
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że w wielu dziedzinach, takich 
jak swobodny przepływ osób, towarów i 
usług, Europejczycy nie wykorzystali 
jeszcze w pełni potencjału jednolitego 
rynku oraz że potrzebne są nowe 
inicjatywy, w szczególności w celu 
zagwarantowania skutecznej mobilności 
geograficznej siły roboczej w Europie;

Or. en

Poprawka 7
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że w jednolitym rynku dla 
Europejczyków chodzi przede wszystkim o 
zatrudnienie i tworzenie nowych miejsc 
pracy oraz że zasadnicze znaczenie ma 
utworzenie środowiska, w którym 
przedsiębiorstwa i obywatele mogą w pełni 
wykonywać swoje prawa;

Or. en

Poprawka 8
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że jednolity rynek ma 
ogromny potencjał jeśli chodzi o 
zatrudnienie, wzrost i konkurencyjność 
oraz że konieczne jest przyjęcie 
zdecydowanej polityki strukturalnej, aby w 
pełni ten potencjał wykorzystać;
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Or. en

Poprawka 9
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. zwraca uwagę na zasadnicze 
znaczenie szkoleń i kwalifikacji, 
kluczowych elementów tworzenia miejsc 
pracy i integracji społecznej, a w 
rezultacie powodzenia jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 10
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. podkreśla, że „umieszczenie 
Europejczyków w centrum jednolitego 
rynku” pozostanie pobożnym życzeniem, 
jeżeli ograniczy się do instrumentalnej 
strategii mającej na celu przekonanie 
obywateli, że jednolity rynek jest dla nich 
dobry; uważa, że należy podjąć więcej 
zdecydowanych działań, aby chronić i 
wzmacniać europejski model oparty na 
solidarności;

Or. en

Poprawka 11
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 1 f (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1f. zwraca uwagę na znaczenie usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym (SGEI) oraz usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym (SSGI), aby obywatele i władze 
lokalne pogodziły się z ideą jednolitego 
rynku i wyraża ubolewanie z powodu 
braku jasności jeśli chodzi o planowane 
środki na rzecz usług użyteczności 
publicznej (SGI); podkreśla ponadto, że 
władze lokalne niepokoi brak 
bezpieczeństwa prawnego w odniesieniu 
do działań na rzecz SGEI i SSGI, za które 
są one odpowiedzialne;

Or. en

Poprawka 12
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 1 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1g. przypomina, że art. 14 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wzywa 
Parlament Europejski i Radę do ustalenia 
w drodze rozporządzenia zasad i 
warunków świadczenia usług w ogólnym 
interesie gospodarczym (SGEI), aby 
wypełnić misję świadczenia usług 
użyteczności publicznej; wzywa zatem 
Komisję do podjęcia inicjatywy w tym 
względzie;

Or. en

Poprawka 13
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. wyraża rozczarowanie z powodu braku 
propozycji na temat usług społecznych;
uważa, że propozycje te są bardzo dalekie 
od ram jakości obiecywanych przez J.M. 
Barroso;

skreślony

Or. en

Poprawka 14
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wyraża rozczarowanie z powodu braku 
propozycji na temat usług społecznych;
uważa, że propozycje te są bardzo dalekie 
od ram jakości obiecywanych przez J.M. 
Barroso;

2. wyraża rozczarowanie z powodu braku 
propozycji na temat usług społecznych;
uważa, że propozycje te są bardzo dalekie 
od ram jakości obiecywanych przez J.M. 
Barroso; wzywa Komisję do pilnej 
realizacji ram jakości i odnośnych 
wniosków;

Or. en

Poprawka 15
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wyraża rozczarowanie z powodu braku 
propozycji na temat usług społecznych;
uważa, że propozycje te są bardzo dalekie 
od ram jakości obiecywanych przez J.M. 
Barroso;

2. wyraża rozczarowanie z powodu braku 
propozycji na temat wysokiej jakości usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym; uważa, że propozycje te są 
bardzo dalekie od ram jakości 
obiecywanych przez J.M. Barroso;

Or. en
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Poprawka 16
Elizabeth Lynne

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do wprowadzenia 
jasnych przepisów, które zdefiniują usługi 
świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym w oparciu o prawa 
podstawowe, a nie perspektywy 
ekonomiczne, umocnią zasady 
pomocniczości i samorządności i wyłączą 
te usługi z zakresu stosowania zasad 
rynkowych;

skreślony

Or. en

Poprawka 17
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do wprowadzenia 
jasnych przepisów, które zdefiniują usługi 
świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym w oparciu o prawa 
podstawowe, a nie perspektywy 
ekonomiczne, umocnią zasady 
pomocniczości i samorządności i wyłączą 
te usługi z zakresu stosowania zasad 
rynkowych;

3. wzywa Komisję do uproszczenia 
stosowania przepisów UE przez 
wyjaśnienie kryteriów zgodności pomocy 
państwowej na rzecz usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym (SSGI) 
i zamówień publicznych na rynku 
wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 18
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do wprowadzenia 
jasnych przepisów, które zdefiniują usługi 
świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym w oparciu o prawa 
podstawowe, a nie perspektywy 
ekonomiczne, umocnią zasady 
pomocniczości i samorządności i wyłączą 
te usługi z zakresu stosowania zasad 
rynkowych;

3. wzywa Komisję do wprowadzenia 
jasnych wniosków legislacyjnych w 
oparciu o art. 14, protokół 26 i zgodnie z 
Kartą praw podstawowych, które 
uwzględniają zasadę pomocniczości w 
formie zapisanej w traktatach oraz 
zapobiegają wprowadzeniu przez UE 
reguł rynkowych stanowiących przeszkodę 
dla prerogatyw państw członkowskich, w 
szczególności władz regionalnych i 
lokalnych, jeśli chodzi o świadczenie 
usług użyteczności publicznej (SGI), a 
przede wszystkim szanują ich rolę w 
świadczeniu usług socjalnych w interesie 
ogólnym (SSGI);

Or. en

Poprawka 19
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do wprowadzenia 
jasnych przepisów, które zdefiniują usługi 
świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym w oparciu o prawa 
podstawowe, a nie perspektywy 
ekonomiczne, umocnią zasady 
pomocniczości i samorządności i wyłączą 
te usługi z zakresu stosowania zasad 
rynkowych;

3. wzywa Komisję do pilnego
wprowadzenia jasnych przepisów, które 
zdefiniują usługi socjalne świadczone w 
interesie ogólnym (SSGI) w oparciu o 
prawa podstawowe, a nie perspektywy 
ekonomiczne, umocnią zasady 
pomocniczości i samorządności i wyłączą 
te usługi z zakresu stosowania zasad 
rynkowych; zwraca uwagę na długotrwały 
dialog zainteresowanych stron w tej 
sprawie i wzywa Komisję do 
bezzwłocznego przystąpienia do działania;

Or. en
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Poprawka 20
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do wprowadzenia 
jasnych przepisów, które zdefiniują usługi 
świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym w oparciu o prawa 
podstawowe, a nie perspektywy 
ekonomiczne, umocnią zasady 
pomocniczości i samorządności i wyłączą 
te usługi z zakresu stosowania zasad 
rynkowych;

3. wzywa Komisję do wprowadzenia 
jasnych przepisów, które zdefiniują usługi 
socjalne świadczone w interesie ogólnym
(SSGI) w oparciu o prawa podstawowe, a 
nie perspektywy ekonomiczne, 
gwarantując w ten sposób powszechny 
dostęp dla wszystkich Europejczyków i 
wysoką jakość SSGI, umocnią zasady 
pomocniczości i samorządności i wyłączą 
te usługi z zakresu stosowania zasad 
rynkowych;

Or. en

Poprawka 21
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do propagowania i 
wspierania świadczenia usług socjalnych 
w interesie ogólnym przez 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej;

Or. en

Poprawka 22
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Komisję do ochrony zasady 
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pomocniczości i powstrzymania się przed 
zaproponowaniem dyrektywy w sprawie 
koncesji, biorąc pod uwagę istotne różnice 
kulturowe między państwami 
członkowskimi w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 23
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. domaga się włączenia wiążącej klauzuli 
społecznej do całego ustawodawstwa 
dotyczącego jednolitego rynku, tak aby 
zapewnić respektowanie praw 
podstawowych przez zasady konkurencji, 
a także chronić i stać na straży prawa do 
powództwa zbiorowego i prawa do strajku 
w kontekście czterech swobód; domaga się 
utworzenia izby społecznej w ETS, w 
której skład weszliby sędziowie 
specjalizujący się w prawie pracy i prawie 
socjalnym;

4. wzywa Komisję do zagwarantowania 
zgodnie z wnioskiem nr 29, że w 
ustawodawstwie dotyczącym jednolitego 
rynku uwzględnione zostaną wszystkie 
prawa podstawowe i ich właściwe 
zastosowanie;

Or. en

Poprawka 24
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. domaga się włączenia wiążącej klauzuli 
społecznej do całego ustawodawstwa 
dotyczącego jednolitego rynku, tak aby 
zapewnić respektowanie praw 
podstawowych przez zasady konkurencji, 
a także chronić i stać na straży prawa do 

4. wzywa do przestrzegania we wszystkich 
wnioskach legislacyjnych art. 9 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności jeśli chodzi o propagowanie 
wysokiego zatrudnienia, zagwarantowanie 
właściwej ochrony socjalnej i zwalczanie 
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powództwa zbiorowego i prawa do strajku 
w kontekście czterech swobód; domaga się 
utworzenia izby społecznej w ETS, w 
której skład weszliby sędziowie 
specjalizujący się w prawie pracy i prawie 
socjalnym;

wykluczenia społecznego, oraz 
przestrzeganie celów Unii w zakresie 
wzrostu i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 25
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. domaga się włączenia wiążącej klauzuli 
społecznej do całego ustawodawstwa 
dotyczącego jednolitego rynku, tak aby 
zapewnić respektowanie praw 
podstawowych przez zasady konkurencji, a 
także chronić i stać na straży prawa do 
powództwa zbiorowego i prawa do strajku 
w kontekście czterech swobód; domaga się
utworzenia izby społecznej w ETS, w 
której skład weszliby sędziowie 
specjalizujący się w prawie pracy i prawie 
socjalnym;

4. domaga się włączenia wiążącej klauzuli 
społecznej do całego ustawodawstwa 
dotyczącego jednolitego rynku, tak aby 
zapewnić nienaruszanie praw 
podstawowych przez zasady konkurencji, a 
także chronić i stać na straży wszystkich 
praw podstawowych, w tym prawa do 
powództwa zbiorowego i prawa do strajku 
w kontekście czterech swobód; wzywa ETS 
do przeprowadzenia oceny utworzenia 
izby społecznej w ETS, w której skład 
weszliby sędziowie specjalizujący się w 
prawie pracy i prawie socjalnym; wzywa 
ETS, aby uczynił swoje procedury bardziej 
przejrzystymi, w szczególności w 
odniesieniu do mianowania sędziów i 
rozdziału spraw; zwraca uwagę na fakt, że 
aby zagwarantować przestrzeganie praw 
zapisanych w Karcie praw podstawowych, 
konieczne jest przeanalizowanie skutków 
społecznych nie tylko ogółu 
proponowanych przepisów, lecz również 
już przyjętych przepisów;

Or. en
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Poprawka 26
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. domaga się włączenia wiążącej klauzuli 
społecznej do całego ustawodawstwa 
dotyczącego jednolitego rynku, tak aby 
zapewnić respektowanie praw 
podstawowych przez zasady konkurencji, a 
także chronić i stać na straży prawa do 
powództwa zbiorowego i prawa do strajku 
w kontekście czterech swobód; domaga się 
utworzenia izby społecznej w ETS, w 
której skład weszliby sędziowie 
specjalizujący się w prawie pracy i prawie 
socjalnym;

4. ubolewa nad brakiem poważnej oceny 
skutków społecznych na podstawie nowej 
horyzontalnej klauzuli społecznej zawartej 
w art. 9 traktatu z Lizbony; domaga się 
włączenia wiążącej klauzuli społecznej do 
całego ustawodawstwa dotyczącego 
jednolitego rynku, tak aby zagwarantować, 
że polityka UE, a w szczególności zasady 
konkurencji, przyczynią się do postępu 
społecznego, będą przestrzegać praw 
podstawowych, a także chronić i stać na 
straży prawa do powództwa zbiorowego i 
prawa do strajku w kontekście czterech 
swobód; domaga się utworzenia izby 
społecznej w ETS, w której skład weszliby 
sędziowie specjalizujący się w prawie 
pracy i prawie socjalnym; uważa, że 
wniosek nr 29 powinien być w tym 
względzie uzupełniony;

Or. en

Poprawka 27
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. domaga się włączenia wiążącej klauzuli 
społecznej do całego ustawodawstwa 
dotyczącego jednolitego rynku, tak aby 
zapewnić respektowanie praw 
podstawowych przez zasady konkurencji, 
a także chronić i stać na straży prawa do 
powództwa zbiorowego i prawa do strajku 
w kontekście czterech swobód; domaga się 
utworzenia izby społecznej w ETS, w 

4. domaga się włączenia wiążącej, 
horyzontalnej klauzuli społecznej w 
formie rozporządzenia, które w jasny 
sposób nakłada obowiązek przestrzegania 
podstawowych praw socjalnych przy 
korzystaniu ze swobód gospodarczych, w
przypadku konfliktu dając pierwszeństwo 
podstawowym prawom socjalnym, oraz 
chroni i stoi na straży prawa do 
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której skład weszliby sędziowie 
specjalizujący się w prawie pracy i prawie 
socjalnym;

powództwa zbiorowego i prawa do strajku
domaga się utworzenia izby społecznej w 
ETS, w której skład weszliby sędziowie 
specjalizujący się w prawie pracy i prawie 
socjalnym;

Or. en

Poprawka 28
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. domaga się włączenia wiążącej klauzuli 
społecznej do całego ustawodawstwa 
dotyczącego jednolitego rynku, tak aby 
zapewnić respektowanie praw 
podstawowych przez zasady konkurencji, a 
także chronić i stać na straży prawa do 
powództwa zbiorowego i prawa do strajku 
w kontekście czterech swobód; domaga się 
utworzenia izby społecznej w ETS, w 
której skład weszliby sędziowie 
specjalizujący się w prawie pracy i prawie 
socjalnym;

4. domaga się włączenia klauzuli postępu 
socjalnego do Traktatu z Lizbony oraz 
wiążącej klauzuli społecznej do całego 
ustawodawstwa dotyczącego jednolitego 
rynku, tak aby zagwarantować, że prawa 
podstawowe nie zostaną podważone przez 
zasady konkurencji, a także chronić i stać 
na straży prawa do powództwa zbiorowego 
i prawa do strajku w kontekście czterech 
swobód; domaga się utworzenia izby 
społecznej w ETS, w której skład weszliby 
sędziowie specjalizujący się w prawie 
pracy i prawie socjalnym;

Or. en

Poprawka 29
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. domaga się włączenia wiążącej klauzuli 
społecznej do całego ustawodawstwa 
dotyczącego jednolitego rynku, tak aby 
zapewnić respektowanie praw 
podstawowych przez zasady konkurencji, a 
także chronić i stać na straży prawa do 

4. domaga się włączenia wiążącej klauzuli 
społecznej do wszelkich działań 
legislacyjnych dotyczących jednolitego 
rynku, tak aby zapewnić respektowanie 
praw podstawowych przez zasady 
konkurencji, a także chronić i stać na 
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powództwa zbiorowego i prawa do strajku 
w kontekście czterech swobód; domaga się 
utworzenia izby społecznej w ETS, w 
której skład weszliby sędziowie 
specjalizujący się w prawie pracy i prawie 
socjalnym;

straży prawa do powództwa zbiorowego i  
umów zbiorowych i prawa do strajku oraz 
prawa do wolności zrzeszania się w 
kontekście czterech swobód; domaga się 
utworzenia izby społecznej w ETS, w 
której skład weszliby sędziowie 
specjalizujący się w prawie pracy i prawie 
socjalnym;

Or. en

Poprawka 30
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje zawarte we 
wniosku nr 26 zobowiązanie Komisji 
dotyczące transeuropejskich sieci 
transportu oraz infrastruktury 
energetycznej we wniosku nr 27, lecz 
uważa, że Komisja, której zadaniem jest 
określenie i ochrona ogólnych interesów 
europejskich musi, priorytetowo oraz 
korzystając ze swojego prawa inicjatywy, 
zaangażować się w działania w imieniu 
Unii Europejskiej w dziedzinach, gdzie 
dzieli lub posiada uprawnienia do 
koordynowania działań państw 
członkowskich, nie ograniczając się 
jedynie do wyznaczania granic w 
odniesieniu do działań podejmowanych 
przez rynek lub podmioty z państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 31
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4b. w związku z nową strategią Komisji na 
rzecz skutecznego wdrożenia karty praw 
podstawowych (wniosek nr 29) oraz 
debatą na temat dalszych zmian w 
traktacie w kontekście kolejnej rundy 
rozszerzenia, nalega na wprowadzenie 
klauzuli postępu socjalnego w pierwotnym 
prawie UE, zgodnie z którą prawa 
podstawowe w ogólności oraz prawo do 
strajku i sporu zbiorowego, do układów 
zbiorowych itp. zawsze mają 
pierwszeństwo przed „podstawowymi 
swobodami” rynku wewnętrznego;

Or. en

Poprawka 32
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. z zadowoleniem przyjmuje wniosek nr 
29 oraz gotowość Komisji do wdrożenia 
Karty praw podstawowych i klauzuli 
społecznej (art. 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej);
domaga się, by środki te były skuteczne;
domaga się, by skutki jakiegokolwiek aktu 
prawnego zostały przeanalizowane nie 
tylko przez Komisję, lecz również, by 
zwrócono się o opinię do Parlamentu, 
innych instytucji europejskich i partnerów 
społecznych;

Or. en
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Poprawka 33
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowaną decyzję w sprawie 
programu działania na rzecz europejskiej 
polityki w zakresie widma radiowego, w 
szczególności uwolnienie pasma 800 MHz 
dywidendy cyfrowej do 2013 r., aby dać 
dostęp do szerokopasmowego Internetu 
mieszkańcom obszarów wiejskich oraz 
dostęp do szybkiego Internetu wszystkim 
obywatelom;  

Or. en

Poprawka 34
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. domaga się przeglądu dyrektywy o 
delegowaniu pracowników (96/71/WE1), 
tak aby chronić standardy pracy i systemy 
stosunków pracy, w tym negocjacje w 
sprawie umów zbiorowych i różne formy 
powództwa zbiorowego, a także utrzymać 
zasadę równej płacy za jednakową pracę 
zamiast zwykłego odwoływania się do 
stawek minimalnych;

5. z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie 
inicjatywy prawodawczej w sprawie
dyrektywy o delegowaniu pracowników 
(96/71/WE1), mającej na celu 
zagwarantowanie ochrony praw 
pracowników delegowanych oraz jasne 
określenie obowiązków władz krajowych i 
przedsiębiorstw; zwraca się do państw 
członkowskich o usunięcie niedociągnięć 
we wdrażaniu, stosowaniu i 
egzekwowaniu dyrektywy 96/71/WE;

Or. en
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Poprawka 35
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. domaga się przeglądu dyrektywy o 
delegowaniu pracowników (96/71/WE1), 
tak aby chronić standardy pracy i systemy 
stosunków pracy, w tym negocjacje w 
sprawie umów zbiorowych i różne formy 
powództwa zbiorowego, a także utrzymać 
zasadę równej płacy za jednakową pracę 
zamiast zwykłego odwoływania się do 
stawek minimalnych;

5. domaga się przeglądu wdrażania
dyrektywy o delegowaniu pracowników 
(96/71/WE2), zgodnie z wnioskiem nr 30, 
tak aby chronić standardy pracy i systemy 
stosunków pracy, w tym negocjacje w 
sprawie umów zbiorowych i różne formy 
powództwa zbiorowego, a także utrzymać 
zasadę równej płacy za jednakową pracę;

Or. en

Poprawka 36
Elizabeth Lynne

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. domaga się przeglądu dyrektywy o 
delegowaniu pracowników (96/71/WE1), 
tak aby chronić standardy pracy i systemy 
stosunków pracy, w tym negocjacje w 
sprawie umów zbiorowych i różne formy 
powództwa zbiorowego, a także utrzymać 
zasadę równej płacy za jednakową pracę 
zamiast zwykłego odwoływania się do 
stawek minimalnych;

5. domaga się przeglądu dyrektywy o 
delegowaniu pracowników (96/71/WE1), 
tak aby chronić standardy pracy i systemy 
stosunków pracy, w tym negocjacje w 
sprawie umów zbiorowych i różne formy 
powództwa zbiorowego;

Or. en

                                               
1 Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1.
2 Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1.
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Poprawka 37
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. domaga się przeglądu dyrektywy o 
delegowaniu pracowników (96/71/WE1), 
tak aby chronić standardy pracy i systemy 
stosunków pracy, w tym negocjacje w 
sprawie umów zbiorowych i różne formy 
powództwa zbiorowego, a także utrzymać 
zasadę równej płacy za jednakową pracę 
zamiast zwykłego odwoływania się do 
stawek minimalnych;

5. uważa, że wniosek nr 30 nie idzie 
wystarczająco daleko i wzywa do
przeglądu dyrektywy o delegowaniu 
pracowników (96/71/WE1), tak aby chronić 
standardy pracy i systemy stosunków 
pracy, w tym negocjacje w sprawie umów 
zbiorowych i różne formy powództwa 
zbiorowego, a także utrzymać zasadę 
równej płacy za jednakową pracę zamiast 
zwykłego odwoływania się do stawek 
minimalnych;

Or. en

Poprawka 38
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. domaga się przeglądu dyrektywy o 
delegowaniu pracowników (96/71/WE1), 
tak aby chronić standardy pracy i systemy 
stosunków pracy, w tym negocjacje w 
sprawie umów zbiorowych i różne formy
powództwa zbiorowego, a także utrzymać 
zasadę równej płacy za jednakową pracę 
zamiast zwykłego odwoływania się do 
stawek minimalnych;

5. domaga się przeglądu dyrektywy o 
delegowaniu pracowników (96/71/WE1), 
tak aby chronić systemy stosunków pracy 
państw członkowskich oraz 
zagwarantować przestrzeganie ram 
regulacyjnych dotyczących norm i 
warunków pracy w kraju, gdzie dana 
praca jest wykonywana, łącznie z 
negocjacjami w sprawie umów 
zbiorowych i różnymi formami
powództwa zbiorowego, a także utrzymać 
zasadę równej płacy za jednakową pracę 
zamiast zwykłego odwoływania się do 
stawek minimalnych;

Or. en
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Poprawka 39
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. domaga się przeglądu dyrektywy o 
delegowaniu pracowników (96/71/WE1), 
tak aby chronić standardy pracy i systemy 
stosunków pracy, w tym negocjacje w 
sprawie umów zbiorowych i różne formy 
powództwa zbiorowego, a także utrzymać 
zasadę równej płacy za jednakową pracę
zamiast zwykłego odwoływania się do 
stawek minimalnych;

5. domaga się przeglądu dyrektywy o 
delegowaniu pracowników (96/71/WE1), 
tak aby chronić standardy pracy i systemy 
stosunków pracy, w tym negocjacje w 
sprawie umów zbiorowych i różne formy 
powództwa zbiorowego, a także utrzymać 
zasadę równej płacy za jednakową pracę w 
tym samym miejscu pracy, zgodnie z art. 
18 i 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zamiast zwykłego 
odwoływania się do stawek minimalnych;

Or. en

Poprawka 40
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. domaga się przeglądu dyrektywy o 
delegowaniu pracowników (96/71/WE1), 
tak aby chronić standardy pracy i systemy 
stosunków pracy, w tym negocjacje w 
sprawie umów zbiorowych i różne formy 
powództwa zbiorowego, a także utrzymać 
zasadę równej płacy za jednakową pracę 
zamiast zwykłego odwoływania się do 
stawek minimalnych;

5. domaga się ukierunkowanego przeglądu 
dyrektywy o delegowaniu pracowników 
(96/71/WE1), tak aby chronić standardy 
pracy i systemy stosunków pracy, w tym 
negocjacje w sprawie umów zbiorowych i 
różne formy powództwa zbiorowego, a 
także utrzymać zasadę równej płacy za 
jednakową pracę w tym samym miejscu 
pracy zamiast zwykłego odwoływania się 
do stawek minimalnych; wzywa do 
przestrzegania w każdym przedmiotowym 
prawodawstwie zasady, ze normy pracy 
definiuje się w odniesieniu do miejsca 
pracy;

Or. en
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Poprawka 41
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. domaga się przeglądu dyrektywy o 
delegowaniu pracowników (96/71/WE1), 
tak aby chronić standardy pracy i systemy 
stosunków pracy, w tym negocjacje w 
sprawie umów zbiorowych i różne formy 
powództwa zbiorowego, a także utrzymać 
zasadę równej płacy za jednakową pracę 
zamiast zwykłego odwoływania się do 
stawek minimalnych;

5. domaga się przeglądu dyrektywy o 
delegowaniu pracowników (96/71/WE1), 
tak aby chronić standardy pracy i systemy 
stosunków pracy, w tym negocjacje w 
sprawie umów zbiorowych i różne formy 
powództwa zbiorowego, a także utrzymać 
zasadę równej płacy za jednakową pracę w 
tym samym miejscu pracy lub lokalizacji 
zamiast zwykłego odwoływania się do
stawek minimalnych;

Or. en

Poprawka 42
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. domaga się przeglądu dyrektywy o 
delegowaniu pracowników (96/71/WE1), 
tak aby chronić standardy pracy i systemy 
stosunków pracy, w tym negocjacje w 
sprawie umów zbiorowych i różne formy 
powództwa zbiorowego, a także utrzymać 
zasadę równej płacy za jednakową pracę 
zamiast zwykłego odwoływania się do 
stawek minimalnych;

5. domaga się przeglądu dyrektywy o 
delegowaniu pracowników (96/71/WE1), 
tak aby chronić standardy pracy i systemy 
stosunków pracy, w tym negocjacje w 
sprawie umów zbiorowych i różne formy 
powództwa zbiorowego, a także utrzymać 
zasadę równej płacy za jednakową pracę w
tym samym miejscu pracy zamiast 
zwykłego odwoływania się do stawek 
minimalnych, w celu zachęcania do 
transgranicznej mobilności pracowników i 
do dzielenia się wiedzą fachową i dobrymi 
praktykami;

Or. en
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Poprawka 43
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
szeroko zakrojonej oceny zjawiska 
„dumpingu socjalnego” w odniesieniu do 
płac i warunków pracy na rynku 
wewnętrznym; podkreśla, że partnerzy 
społeczni i krajowe organy inspekcji pracy 
muszą odgrywać kluczową rolę w 
przedmiotowej kontroli; spodziewa się, że 
w razie potrzeby Komisja zaproponuje 
nowe środki legislacyjne lub dodatkowe 
środki wykonawcze;

Or. en

Poprawka 44
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 
nr 32 i 35 dotyczące uznawania 
kwalifikacji i zdobytego doświadczenia;
domaga się, by zostało to włączone w 
europejskie ramy kwalifikacji oraz 
uwzględniane w układach zbiorowych 
pracy w obrębie sektorów i /lub 
przedsiębiorstw, zgodnie z procedurami 
obowiązującymi w poszczególnych 
państwach członkowskich;

Or. en
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Poprawka 45
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że wszelkie reformy systemu 
emerytalnego w drugim filarze powinny 
być ukierunkowane na wzmocnienie i 
uzupełnienie pierwszego filaru, który 
gwarantuje odpowiednie emerytury;
przypomina Komisji, że wiele państw 
członkowskich dysponuje dobrze 
funkcjonującym pierwszym filarem;
domaga się, aby Komisja zapoznała się z 
tymi przykładami i wykorzystała je jako 
wzorce dla całej UE;

6. uważa, że systemy emerytalne 
zasadniczo nadal powinny być 
regulowane na poziomie krajowym z 
uwzględnieniem zasady pomocniczości;
wzywa jednak państwa członkowskie do 
bardziej skutecznego koordynowania ich 
polityki emerytalnej oraz do wymiany 
najlepszych praktyk na poziomie 
europejskim, aby stawić czoła wspólnym 
wyzwaniom finansowym i 
demograficznym; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do poczynienia 
postępów w zakresie ulepszeń jeśli chodzi 
o przenoszenie uprawnień emerytalnych 
pracowników mobilnych w obrębię UE;

Or. en

Poprawka 46
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że wszelkie reformy systemu 
emerytalnego w drugim filarze powinny 
być ukierunkowane na wzmocnienie i 
uzupełnienie pierwszego filaru, który 
gwarantuje odpowiednie emerytury;
przypomina Komisji, że wiele państw 
członkowskich dysponuje dobrze 
funkcjonującym pierwszym filarem;
domaga się, aby Komisja zapoznała się z 
tymi przykładami i wykorzystała je jako 
wzorce dla całej UE;

6. podkreśla, że wszelkie reformy systemu 
emerytalnego w drugim filarze powinny 
podlegać kompetencjom państw 
członkowskich i powinny być 
ukierunkowane na wzmocnienie i 
uzupełnienie pierwszego filaru, który 
gwarantuje odpowiednie emerytury;
przypomina Komisji, że wiele państw 
członkowskich dysponuje dobrze 
funkcjonującym pierwszym filarem;
domaga się, aby Komisja zapoznała się z 
tymi przykładami i wykorzystała je jako 
wzorce dla całej UE;
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Or. en

Poprawka 47
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że wszelkie reformy systemu 
emerytalnego w drugim filarze powinny 
być ukierunkowane na wzmocnienie i 
uzupełnienie pierwszego filaru, który 
gwarantuje odpowiednie emerytury;
przypomina Komisji, że wiele państw 
członkowskich dysponuje dobrze 
funkcjonującym pierwszym filarem;
domaga się, aby Komisja zapoznała się z 
tymi przykładami i wykorzystała je jako 
wzorce dla całej UE;

6. uważa, że wszelkie reformy systemu 
emerytalnego w drugim filarze powinny 
być ukierunkowane na wzmocnienie i 
uzupełnienie pierwszego filaru, który 
gwarantuje odpowiednie emerytury;
przypomina Komisji, że wiele państw 
członkowskich dysponuje dobrze 
funkcjonującym pierwszym filarem;
domaga się, aby Komisja zapoznała się z 
tymi przykładami i wykorzystała je jako 
wzorce dla całej UE; podkreśla, że kryzys 
gospodarczy, zmiany demograficzne i 
problemy, przed którymi stoją pracownicy 
mobilni, nie mogą być pretekstem do 
kwestionowania nadrzędności i znaczenia 
pierwszego filaru emerytalnego, w 
szczególności jeśli chodzi o zapobieganie 
ubóstwu;

Or. en

Poprawka 48
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że wszelkie reformy systemu 
emerytalnego w drugim filarze powinny 
być ukierunkowane na wzmocnienie i 
uzupełnienie pierwszego filaru, który 
gwarantuje odpowiednie emerytury;
przypomina Komisji, że wiele państw 
członkowskich dysponuje dobrze 

6. uważa, że wszelkie reformy systemu 
emerytalnego w drugim filarze powinny 
być ukierunkowane na wzmocnienie i 
uzupełnienie pierwszego filaru, który 
gwarantuje odpowiednie emerytury;
przypomina Komisji, że wiele państw 
członkowskich dysponuje dobrze 
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funkcjonującym pierwszym filarem;
domaga się, aby Komisja zapoznała się z 
tymi przykładami i wykorzystała je jako 
wzorce dla całej UE;

funkcjonującym pierwszym filarem;
domaga się, aby Komisja zapoznała się z 
tymi przykładami i wykorzystała je jako 
wzorce dla całej UE; wzywa Komisję do 
oceny zapotrzebowania na uregulowania 
dotyczące funduszy emerytalnych oraz 
potrzeby poprawy przenoszenia uprawnień 
emerytalnych, w tym przenoszenia 
emerytury zakładowej przy zmianie 
pracodawcy; wzywa Komisję do 
zaostrzenia przepisów dotyczących 
przejrzystości systemów emerytalnych, ich 
strategii inwestycyjnych i wypłacalności, 
angażując w ten proces partnerów 
społecznych i to na wczesnym etapie;

Or. en

Poprawka 49
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że wszelkie reformy systemu 
emerytalnego w drugim filarze powinny 
być ukierunkowane na wzmocnienie i 
uzupełnienie pierwszego filaru, który 
gwarantuje odpowiednie emerytury;
przypomina Komisji, że wiele państw 
członkowskich dysponuje dobrze 
funkcjonującym pierwszym filarem;
domaga się, aby Komisja zapoznała się z 
tymi przykładami i wykorzystała je jako 
wzorce dla całej UE;

6. uważa, że wszelkie reformy systemu 
emerytalnego w drugim filarze powinny
być ukierunkowane na wzmocnienie i 
uzupełnienie pierwszego filaru, który 
gwarantuje odpowiednie emerytury; uważa 
również, że ważne jest dostarczenie zachęt 
podatkowych dla wykorzystania trzeciego 
filaru, który nie powinien być jednak 
postrzegany jako alternatywa dla 
pierwszych dwóch filarów; przypomina 
Komisji, że wiele państw członkowskich 
dysponuje dobrze funkcjonującym 
pierwszym filarem; domaga się, aby 
Komisja zapoznała się z tymi przykładami 
i wykorzystała je jako wzorce dla całej UE;

Or. en
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Poprawka 50
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że wszelkie reformy systemu 
emerytalnego w drugim filarze powinny 
być ukierunkowane na wzmocnienie i 
uzupełnienie pierwszego filaru, który 
gwarantuje odpowiednie emerytury;
przypomina Komisji, że wiele państw 
członkowskich dysponuje dobrze 
funkcjonującym pierwszym filarem;
domaga się, aby Komisja zapoznała się z 
tymi przykładami i wykorzystała je jako 
wzorce dla całej UE;

6. uważa, że wszelkie reformy systemu 
emerytalnego w drugim filarze powinny 
być ukierunkowane na wzmocnienie i 
uzupełnienie pierwszego filaru, który 
gwarantuje odpowiednie emerytury;
przypomina Komisji, że wiele państw 
członkowskich dysponuje dobrze 
funkcjonującym pierwszym filarem oraz że 
jego rola powinna być wzmacniana a nie 
pośrednio podważana; domaga się, aby 
Komisja zapoznała się z tymi przykładami 
i wykorzystała je jako wzorce dla całej UE;

Or. en

Poprawka 51
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zdecydowanie krytykuje stanowisko 
Komisji, zgodnie z którym należy wspierać 
rozwój programów kapitałowych 
wzmacniając wewnętrzny rynek rent i 
emerytur – nie tylko w odniesieniu do
pracowniczych programów emerytalnych, 
lecz również w przypadku szerokiej gamy 
prywatnych funduszy emerytalnych, 
ubezpieczeń na życie itp. – co jest 
oczywistą zapowiedzią proponowanego 
przeglądu dyrektywy w sprawie instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych;
stanowczej krytyce poddaje fakt, iż 
dyrektywa w sprawie instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
umożliwiła konkurencję na rynku usług w 
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zakresie pracowniczych programów 
emerytalnych i doprowadziła do głębokiej 
liberalizacji wymogów dotyczących 
przepisów ostrożnościowych;

Or. en

Poprawka 52
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. opowiada się za stopniowym 
ponownym włączeniem bezpiecznych 
aktywów programów kapitałowych do 
publicznych systemów emerytalnych – na 
wzór Argentyny – w celu podniesienia 
stopnia redystrybucji, aby w ten sposób 
zapobiegać ubóstwu osób starszych i 
utrzymać standard życia w odniesieniu do 
składników systemów emerytalnych 
uzależnionych od zarobków;

Or. en

Poprawka 53
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa Komisję do dokonania 
przeglądu dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, aby umożliwić państwom 
członkowskim przyjęcie i wdrożenie 
wyższych standardów społecznych i 
gospodarczych na poziomie krajowym lub 
lokalnym;

Or. en
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Poprawka 54
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do opracowania 
strategii restrukturyzacji z prawdziwego 
zdarzenia, która włączy do działania 
wszystkich interesariuszy, w tym 
pracowników i ich przedstawicieli; jest 
zdania, że procedury dotyczące informacji 
i konsultacji są powiązane ze wszystkimi 
obszarami działalności w 
przedsiębiorstwie, decyzjami 
strategicznymi i wyborami 
podejmowanymi przez to przedsiębiorstwo 
oraz ich oczekiwanym wpływem na 
zatrudnienie;

7. wzywa Komisję do rozpoczęcia 
konsultacji z partnerami społecznymi w 
celu utworzenia europejskiego 
mechanizmu przewidywania 
restrukturyzacji przemysłu, tak aby można 
było w bardziej skuteczny sposób 
przenieść środki do nowopowstałych 
sektorów oraz oferować pracownikom 
więcej lepszych nowych możliwości;

Or. en

Poprawka 55
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do opracowania 
strategii restrukturyzacji z prawdziwego 
zdarzenia, która włączy do działania 
wszystkich interesariuszy, w tym 
pracowników i ich przedstawicieli; jest 
zdania, że procedury dotyczące informacji 
i konsultacji są powiązane ze wszystkimi 
obszarami działalności w 
przedsiębiorstwie, decyzjami 
strategicznymi i wyborami 
podejmowanymi przez to przedsiębiorstwo 
oraz ich oczekiwanym wpływem na 
zatrudnienie;

7. wzywa Komisję do przeanalizowania 
strategii restrukturyzacji zgodnie z 
wnioskiem nr 32, aby wszyscy 
interesariusze, w tym pracownicy i ich 
przedstawiciele, aktywnie uczestniczyli w 
procesie konsultacji; jest zdania, że w 
strategii restrukturyzacji procedury 
dotyczące informacji i konsultacji dotyczą 
przede wszystkim oczekiwanego wpływu 
potencjalnych decyzji przedsiębiorstwa na 
zatrudnienie jednocześnie dbając, by 
sensytywne informacje były zachowane w 
tajemnicy przed konkurencją;

Or. en
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Poprawka 56
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do opracowania 
strategii restrukturyzacji z prawdziwego 
zdarzenia, która włączy do działania 
wszystkich interesariuszy, w tym 
pracowników i ich przedstawicieli; jest 
zdania, że procedury dotyczące informacji 
i konsultacji są powiązane ze wszystkimi 
obszarami działalności w 
przedsiębiorstwie, decyzjami 
strategicznymi i wyborami 
podejmowanymi przez to przedsiębiorstwo 
oraz ich oczekiwanym wpływem na 
zatrudnienie;

7. wzywa do opracowania strategii 
restrukturyzacji z prawdziwego zdarzenia;
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje wniosek nr 32 i wzywa Komisję 
do włączenia w proces konsultacji 
wniosków dotyczących opracowania 
kodeksu postępowania gwarantującego 
dialog społeczny, przewidywanie 
komunikacji i jej terminowe 
przeprowadzanie, zaangażowanie ze 
strony wielu udziałowców, możliwość 
zmiany kwalifikacji dla wszystkich, 
uwzględnienie konsekwencji zdrowotnych 
zmian i zatrudnienia; jest zdania, że 
procedury dotyczące informacji i 
konsultacji są powiązane ze wszystkimi 
obszarami działalności w 
przedsiębiorstwie, decyzjami 
strategicznymi i wyborami 
podejmowanymi przez to przedsiębiorstwo 
oraz ich oczekiwanym wpływem na 
zatrudnienie;

Or. en

Poprawka 57
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do opracowania 
strategii restrukturyzacji z prawdziwego 
zdarzenia, która włączy do działania 
wszystkich interesariuszy, w tym 
pracowników i ich przedstawicieli; jest 
zdania, że procedury dotyczące informacji 

7. wzywa Komisję do opracowania 
strategii restrukturyzacji z prawdziwego 
zdarzenia, która włączy do działania 
wszystkich interesariuszy, w tym 
pracowników i ich przedstawicieli; jest 
zdania, że procedury dotyczące informacji 
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i konsultacji są powiązane ze wszystkimi 
obszarami działalności w 
przedsiębiorstwie, decyzjami 
strategicznymi i wyborami 
podejmowanymi przez to przedsiębiorstwo 
oraz ich oczekiwanym wpływem na 
zatrudnienie;

i konsultacji są powiązane ze wszystkimi 
obszarami działalności w 
przedsiębiorstwie, decyzjami 
strategicznymi i wyborami 
podejmowanymi przez to przedsiębiorstwo 
oraz ich oczekiwanym wpływem na 
zatrudnienie; uważa, że to zaangażowanie 
powinno przejawiać się we wszystkich 
inicjatywach politycznych i legislacyjnych 
w ramach Aktu o jednolitym rynku;

Or. en

Poprawka 58
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. jest zdania, że w ramach strategii na 
rzecz jednolitego rynku powinno się 
polepszyć  opiekę społeczną, prawa 
pracowników oraz zagwarantować 
sprawiedliwe warunki pracy dla 
wszystkich Europejczyków;

Or. en

Poprawka 59
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. zwraca uwagę na gotowość Komisji do 
skuteczniejszego wspierania dialogu 
społecznego oraz zwiększenia 
przejrzystości decyzji i demokracji;
podkreśla potrzebę wspierania tej 
gotowości konkretnymi inicjatywami;
wzywa do rozwoju europejskich rad 
zakładowych oraz wspierania tworzenia w 
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sektorach przemysłu wspólnych 
komitetów, które są odpowiednie do 
rozwiązywania kwestii związanych z 
inwestycjami w restrukturyzację 
gospodarczą;

Or. en

Poprawka 60
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
przeprowadzenia przez Komisję przeglądu 
dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji 
zawodowych (2005/36/WE2) oraz 
wprowadzenia legitymacji zawodowej, 
która zawierałaby przynajmniej informacje 
na temat kwalifikacji, doświadczenia 
zawodowego i przestrzegania przepisów 
podatkowych, respektując jednocześnie 
zasady ochrony danych osobowych;
proponuje, aby rozważyć możliwość 
połączenia paszportu umiejętności z 
legitymacją zawodową, tak aby stworzyć 
wspólną, jednolitą legitymację na szczeblu 
UE;

8. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
przeprowadzenia przez Komisję przeglądu 
dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji 
zawodowych (2005/36/WE) oraz 
wprowadzenia legitymacji zawodowej, 
która zawierałaby przynajmniej informacje 
na temat kwalifikacji, doświadczenia 
zawodowego i przestrzegania przepisów 
podatkowych, respektując jednocześnie 
zasady ochrony danych osobowych;
proponuje, aby rozważyć możliwość 
połączenia paszportu umiejętności z 
legitymacją zawodową, tak aby stworzyć 
wspólną, jednolitą legitymację na szczeblu 
UE; podkreśla potencjał legitymacji 
zawodowej w walce z szarą strefą 
gospodarki/pracą na czarno w Europie;

Or. en

Poprawka 61
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
przeprowadzenia przez Komisję przeglądu 

8. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
przeprowadzenia przez Komisję przeglądu 
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dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji 
zawodowych (2005/36/WE2) oraz 
wprowadzenia legitymacji zawodowej, 
która zawierałaby przynajmniej
informacje na temat kwalifikacji, 
doświadczenia zawodowego i 
przestrzegania przepisów podatkowych, 
respektując jednocześnie zasady ochrony 
danych osobowych; proponuje, aby 
rozważyć możliwość połączenia paszportu 
umiejętności z legitymacją zawodową, tak 
aby stworzyć wspólną, jednolitą 
legitymację na szczeblu UE;

dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji 
zawodowych (2005/36/WE2) oraz 
rozpatrzenia wprowadzenia legitymacji 
zawodowej, która mogłaby zawierać, 
między innymi, informacje na temat 
kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i 
przestrzegania przepisów podatkowych, 
respektując jednocześnie zasady ochrony 
danych osobowych; proponuje, aby 
rozważyć możliwość połączenia paszportu 
umiejętności z legitymacją zawodową, tak 
aby stworzyć wspólną, jednolitą 
legitymację na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 62
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. z zadowoleniem przyjmuje kartę 
„mobilna młodzież” mającą na celu 
poprawę studiów, szkoleń i warunków 
zatrudnienia młodych ludzi zagranicą;
zwraca uwagę na fakt, że inicjatywa ta nie 
jest w żadnym razie wystarczającym 
narzędziem walki z alarmującym 
poziomem bezrobocia młodych w Europie;

Or. en

Poprawka 63
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
wspierające innowacyjny potencjał 
ekonomii społecznej; zwraca uwagę na 

9. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
wspierające innowacyjny potencjał 
ekonomii społecznej; zwraca uwagę na 
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sektor ekonomii społecznej obejmujący 
spółdzielnie, towarzystwa wzajemne, 
stowarzyszenia i fundacje, który odgrywa 
szczególnie ważną rolę w tworzeniu 
zrównoważonego zatrudnienia i rozwoju 
oraz w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia 
społecznego;

dużą odporność wielu przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej na kryzys społeczny 
i gospodarczy, na ich potencjał 
demokratyzacji gospodarki, elastyczność 
w odpowiedzi na zmieniające się 
zapotrzebowanie i ich zdolność do 
innowacji, nie tylko w kontekście 
ekonomicznym i ekologicznym, lecz 
również społecznym; zwraca uwagę na 
sektor ekonomii społecznej obejmujący 
spółdzielnie, towarzystwa wzajemne, 
stowarzyszenia i fundacje, który odgrywa 
szczególnie ważną rolę w tworzeniu 
zrównoważonego zatrudnienia i rozwoju 
oraz w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia 
społecznego; przypomina Komisji, że 
trzeba zagwarantować równość szans dla 
podmiotów gospodarki społecznej, w 
szczególności przez zwiększanie pewności 
prawnej w zakresie usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym (SGEI);

Or. en

Poprawka 64
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
wspierające innowacyjny potencjał 
ekonomii społecznej; zwraca uwagę na 
sektor ekonomii społecznej obejmujący 
spółdzielnie, towarzystwa wzajemne, 
stowarzyszenia i fundacje, który odgrywa 
szczególnie ważną rolę w tworzeniu 
zrównoważonego zatrudnienia i rozwoju 
oraz w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia 
społecznego;

9. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
wspierające innowacyjny potencjał 
ekonomii społecznej i domaga się, by 
rynek wewnętrzny nie zagrażał 
różnorodności osób prawnych;
różnorodność modeli biznesowych 
reprezentowanych między innymi przez 
spółdzielnie i towarzystwa wzajemne 
postrzega jako wspólne dobro, które 
oparło się kryzysowi i które powinno być 
cenione; zwraca uwagę na sektor ekonomii 
społecznej obejmujący spółdzielnie, 
towarzystwa wzajemne, stowarzyszenia i 
fundacje, który odgrywa szczególnie 
ważną rolę w tworzeniu zrównoważonego 
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zatrudnienia i rozwoju oraz w zwalczaniu 
ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz 
wzywa do włączenia do wniosku nr 37 
europejskiego statutu towarzystw 
wzajemnych i stowarzyszeń;

Or. en

Poprawka 65
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
wspierające innowacyjny potencjał 
ekonomii społecznej; zwraca uwagę na 
sektor ekonomii społecznej obejmujący 
spółdzielnie, towarzystwa wzajemne, 
stowarzyszenia i fundacje, który odgrywa 
szczególnie ważną rolę w tworzeniu 
zrównoważonego zatrudnienia i rozwoju 
oraz w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia 
społecznego;

9. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
wspierające innowacyjny potencjał 
ekonomii społecznej; zwraca uwagę na 
sektor ekonomii społecznej obejmujący 
spółdzielnie, towarzystwa wzajemne, 
stowarzyszenia i fundacje, który odgrywa 
szczególnie ważną rolę w tworzeniu 
zrównoważonego zatrudnienia i rozwoju 
oraz w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia 
społecznego; wzywa do podjęcia działań w 
celu utworzenia odrębnego europejskiego 
statutu fundacji, towarzystw wzajemnych i 
stowarzyszeń, aby uniknąć niepewności 
prawnej, ułatwić operacje transgraniczne 
oraz zagwarantować, że takie 
ukierunkowane społecznie i innowacyjne 
przedsiębiorstwa są w stanie w pełni 
wykorzystać swój potencjał gospodarczy i 
społeczny na jednolitym rynku;

Or. en

Poprawka 66
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
wspierające innowacyjny potencjał 
ekonomii społecznej; zwraca uwagę na 
sektor ekonomii społecznej obejmujący 
spółdzielnie, towarzystwa wzajemne, 
stowarzyszenia i fundacje, który odgrywa 
szczególnie ważną rolę w tworzeniu 
zrównoważonego zatrudnienia i rozwoju 
oraz w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia 
społecznego;

9. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
wspierające innowacyjny potencjał 
ekonomii społecznej; zwraca uwagę na 
sektor społecznej i ekologicznej 
gospodarki obejmujący spółdzielnie, 
towarzystwa wzajemne, stowarzyszenia i 
fundacje, który odgrywa szczególnie 
ważną rolę w tworzeniu zrównoważonego 
zatrudnienia i rozwoju oraz w zwalczaniu 
ubóstwa i wykluczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 67
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. domaga się szerszego włączenia 
ekonomii społecznej w krajowe plany 
działań opracowywane pod auspicjami 
WTO w dziedzinie integracji społecznej 
oraz większego wsparcia ekonomii 
społecznej za pomocą funduszy 
strukturalnych i programów 
innowacyjności społecznej;

10. domaga się szerszego włączenia 
ekonomii społecznej w krajowe plany 
działań opracowywane pod auspicjami 
WTO w dziedzinie integracji społecznej 
oraz większego wsparcia ekonomii 
społecznej za pomocą funduszy 
strukturalnych i programów 
innowacyjności społecznej; z 
zadowoleniem przyjmuje potraktowanie 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej 
jako części środków służących społecznej 
gospodarce rynkowej i wzywa do podjęcia 
działań mających na celu zwiększenie ich 
transgranicznego dostępu i 
zmaksymalizowanie ich potencjału 
biznesowego i możliwości zatrudnienia na 
jednolitym rynku;

Or. en
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Poprawka 68
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. domaga się szerszego włączenia 
ekonomii społecznej w krajowe plany 
działań opracowywane pod auspicjami 
WTO w dziedzinie integracji społecznej 
oraz większego wsparcia ekonomii 
społecznej za pomocą funduszy 
strukturalnych i programów 
innowacyjności społecznej;

10. domaga się szerszego włączenia 
ekonomii społecznej w krajowe plany 
działań opracowywane pod auspicjami 
WTO w dziedzinie integracji społecznej 
oraz większego wsparcia ekonomii 
społecznej za pomocą funduszy 
strukturalnych i programów 
innowacyjności społecznej; proponuje 
zatem, by nawiązać bliską współpracę i 
odbywać narady w przypadku decyzji rad 
EPSCO i ECOFIN ; 

Or. en

Poprawka 69
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący konsultacji w sprawie 
statutu spółdzielni europejskiej mający na 
celu uczynienie jej atrakcyjniejszą dla 
przedsiębiorców;

Or. en

Poprawka 70
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

10b. uważa, że inicjatywa na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej będzie 
bardziej skuteczna, jeśli będzie się opierać 
na jasnych, precyzyjnych zasadach i 
koncentrować na przedsiębiorstwach 
gospodarki społecznej, tzn. 
przedsiębiorstwach, które a) przeznaczają 
kapitał przede wszystkim na indywidualne 
i społeczne cele, b) oferują otwarte i 
dobrowolne członkostwo, c) łączą interesy 
członków/użytkowników oraz/lub interes 
ogólny, d) chronią i stosują zasadę 
solidarności i odpowiedzialności, e) są 
niezależnie zarządzane, f) wykorzystują 
nadwyżki na realizację celów 
zrównoważonego rozwoju lub świadczą 
usługi na rzecz swoich członków albo 
usługi użyteczności publicznej (SGI);

Or. en

Poprawka 71
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10c. przypomina, że w rezolucji w sprawie 
gospodarki społecznej Parlament 
Europejski zażądał szerszego uznawania 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej, 
łącznie z ogólnym włączeniem tej 
koncepcji do polityki UE, zacieśnionym 
dialogiem z przedstawicielami gospodarki 
społecznej, większym wsparciem dla 
przedsiębiorczości i przyznaniem jej 
miejsca w dialogu społecznym;
przypomina, że w tej samej rezolucji 
Parlament Europejski wezwał do 
uwzględnienia przedsiębiorstw gospodarki 
społecznej w rejestrach krajowych oraz do 
sporządzenia szczegółowych statystyk 
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dotyczących działalności przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej;

Or. en

Poprawka 72
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji mającą na celu rozwój ładu 
korporacyjnego, a w szczególności 
zwiększenie zaangażowania pracownika i 
poprawę przejrzystości informacji 
dostarczanych przez przedsiębiorstwa, w 
tym jawności wynagrodzeń kadry 
kierowniczej; domaga się spójnego 
podejścia, które obejmie ustanowienie 
wysokich norm minimalnych i 
promowanie praw pracowników i ich 
przedstawicieli w zakresie dostępu do 
informacji i konsultacji, wraz z prawem 
do udziału w procesie decyzyjnym.

11. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji mającą na celu rozwój ładu 
korporacyjnego i odpowiedzialności 
społecznej, w szczególności promowanie 
akcjonariatu pracowniczego, zachęcanie 
do długoterminowych zobowiązań ze 
strony udziałowców i zwiększanie 
przejrzystości; odrzuca jednak wiążące 
zasady dla przedsiębiorstw w tym 
względzie;

Or. en

Poprawka 73
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę
Komisji mającą na celu rozwój ładu 
korporacyjnego, a w szczególności 
zwiększenie zaangażowania pracownika i 
poprawę przejrzystości informacji 
dostarczanych przez przedsiębiorstwa, w 
tym jawności wynagrodzeń kadry 
kierowniczej; domaga się spójnego 

11. z zadowoleniem przyjmuje wniosek
Komisji nr 38 w sprawie konsultacji 
publicznych mający na celu rozwój ładu 
korporacyjnego, a w szczególności 
zwiększenie przejrzystości w odniesieniu 
do kwestii społecznych i środowiskowych, 
poszanowanie praw człowieka, oraz 
podkreśla, że większa przejrzystość, która 
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podejścia, które obejmie ustanowienie 
wysokich norm minimalnych i 
promowanie praw pracowników i ich 
przedstawicieli w zakresie dostępu do 
informacji i konsultacji, wraz z prawem 
do udziału w procesie decyzyjnym.

uwzględnia tajemnice handlowe, dobre 
stosunki z personelem oraz procesy
produkcyjne zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, również leżą w 
interesie przedsiębiorstw, ich właścicieli 
oraz inwestorów;

Or. en

Poprawka 74
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę
Komisji mającą na celu rozwój ładu 
korporacyjnego, a w szczególności 
zwiększenie zaangażowania pracownika i 
poprawę przejrzystości informacji 
dostarczanych przez przedsiębiorstwa, w 
tym jawności wynagrodzeń kadry 
kierowniczej; domaga się spójnego 
podejścia, które obejmie ustanowienie 
wysokich norm minimalnych i 
promowanie praw pracowników i ich 
przedstawicieli w zakresie dostępu do 
informacji i konsultacji, wraz z prawem do 
udziału w procesie decyzyjnym.

11. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do rozwoju ładu 
korporacyjnego wyrażone we wniosku nr 
38, a w szczególności zwiększenie 
zaangażowania pracownika i poprawę 
przejrzystości informacji dostarczanych 
przez przedsiębiorstwa, w tym jawności 
wynagrodzeń kadry kierowniczej; domaga 
się spójnego podejścia, które obejmie 
ustanowienie wysokich norm 
minimalnych, takich jak skale 
wynagrodzeń i pułapy dla menadżerów, 
tak aby zwiększyć równowagę między 
udziałowcami i pracownikami oraz 
stworzyć zachęty do długoterminowych 
inwestycji, i promowanie praw 
pracowników i ich przedstawicieli w 
zakresie dostępu do informacji i 
konsultacji, wraz z prawem do udziału w 
procesie decyzyjnym;

Or. en

Poprawka 75
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 11
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Projekt opinii Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji mającą na celu rozwój ładu 
korporacyjnego, a w szczególności 
zwiększenie zaangażowania pracownika i 
poprawę przejrzystości informacji 
dostarczanych przez przedsiębiorstwa, w 
tym jawności wynagrodzeń kadry 
kierowniczej; domaga się spójnego 
podejścia, które obejmie ustanowienie 
wysokich norm minimalnych i 
promowanie praw pracowników i ich 
przedstawicieli w zakresie dostępu do 
informacji i konsultacji, wraz z prawem do 
udziału w procesie decyzyjnym.

11. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji mającą na celu rozwój ładu 
korporacyjnego, a w szczególności 
zwiększenie zaangażowania pracownika i 
poprawę przejrzystości informacji 
dostarczanych przez przedsiębiorstwa, w 
tym jawności wynagrodzeń kadry 
kierowniczej; domaga się spójnego 
podejścia, które obejmie ustanowienie 
wysokich norm minimalnych i 
promowanie praw pracowników i ich 
przedstawicieli w zakresie dostępu do 
informacji i konsultacji, wraz z prawem do 
udziału w procesie decyzyjnym. uważa, że 
funkcjonowanie zarządów i organów 
decyzyjnych można usprawnić dzięki 
włączeniu w nie większej liczby kobiet i 
osób z różnych środowisk, o różnym 
doświadczeniu i pełniących różne funkcje, 
a zatem należy podjąć działania, aby 
zagwarantować różnorodność składu 
zarządu i wspomnianych organów;

Or. en

Poprawka 76
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji mającą na celu rozwój ładu 
korporacyjnego, a w szczególności 
zwiększenie zaangażowania pracownika i 
poprawę przejrzystości informacji 
dostarczanych przez przedsiębiorstwa, w 
tym jawności wynagrodzeń kadry 
kierowniczej; domaga się spójnego 
podejścia, które obejmie ustanowienie 
wysokich norm minimalnych i 
promowanie praw pracowników i ich 

11. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji mającą na celu rozwój ładu 
korporacyjnego, a w szczególności 
zwiększenie zaangażowania pracownika i 
poprawę przejrzystości informacji 
dostarczanych przez przedsiębiorstwa, w 
tym jawności wynagrodzeń kadry 
kierowniczej; domaga się spójnego 
podejścia, które obejmie rozporządzenie 
ustanawiające wysokie normy minimalne 
i promujące prawa pracowników i ich 
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przedstawicieli w zakresie dostępu do 
informacji i konsultacji, wraz z prawem do 
udziału w procesie decyzyjnym.

przedstawicieli w zakresie dostępu do 
informacji i konsultacji, wraz z prawem do 
udziału w procesie decyzyjnym.

Or. en

Poprawka 77
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. zwraca uwagę na potrzebę przyjęcia 
ambitnej europejskiej polityki 
przemysłowej, której celem będzie 
wzmocnienie gospodarki realnej oraz 
przejście do bardziej inteligentnej i 
zrównoważonej gospodarki;

Or. en

Poprawka 78
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11b. uważa, że ład korporacyjny powinien 
uwzględniać zastosowanie praktyki 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw i promowanie 
konstruktywnych działań; 

Or. en

Poprawka 79
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 11 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

11c. zwraca się do Komisji o 
przedstawienia wniosku w sprawie 
pomocy energetycznej dla niezamożnych 
gospodarstw domowych;

Or. en

Poprawka 80
Sylvana Rapti

Projekt opinii
Ustęp 11 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11d. podkreśla, że dostęp grup w 
niekorzystnym położeniu do usług 
bankowych (takich jak kredyty hipoteczne, 
lecz nie tylko) ma olbrzymie znaczenie i że 
każda inicjatywa legislacyjna musi 
uwzględniać włączenie i ochronę 
finansową konsumentów oraz 
dostarczanie im adekwatnych informacji;

Or. en


