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Poprawka 1
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Odniesienie 1 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Traktat o Unii 
Europejskiej, w szczególności jego art. 2 i 
art. 3 ust. 2, oraz Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 9, 14, 106, 151, 153 ust. 1 lit. j) i k), 
159, 160 i 161 oraz załączony do niego 
Protokół nr 26,

– uwzględniając Traktat o Unii 
Europejskiej, w szczególności jego art. 2 i 
art. 3 ust. 2, oraz Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 9, 14, 106, 151, 153 ust. 1 lit. j) i k), 
159, 160, 161 i 345 oraz załączony do 
niego Protokół nr 26,

Or. en

Poprawka 2
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Odniesienie 5a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady 
Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. i 
konkluzje Rady Europejskiej z dnia 11 
grudnia 2009 r. oraz konkluzje szefów 
państw lub rządów strefy euro z dnia 11 
marca 2011 r. w sprawie podatku od 
transakcji finansowych,

Or. en

Poprawka 3
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Odniesienie 8a (nowe) 
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dokument roboczy służb 
Komisji (SEC(2010)1545) pt. 
„Przewodnik dotyczący zastosowania 
przepisów prawa Unii Europejskiej z 
zakresu pomocy państwa, zamówień 
publicznych i rynku wewnętrznego do 
usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, w szczególności do usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym”,

Or. en

Poprawka 4
Karima Delli

Projekt rezolucji
Odniesienie 8a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dokument roboczy służb 
Komisji pt. „Przewodnik dotyczący 
zastosowania przepisów prawa Unii 
Europejskiej z zakresu pomocy państwa, 
zamówień publicznych i rynku 
wewnętrznego do usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym, w 
szczególności do usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym”,

Or. en

Poprawka 5
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Odniesienie 10a (nowe) 
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
Europejskiej z dnia 3 października 2008 r. 
w sprawie aktywnej integracji osób 
wykluczonych z rynku pracy 
(C(2008))5737),

Or. en

Poprawka 6
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Odniesienie 10b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji w 
sprawie opodatkowania sektora 
finansowego (COM(2010)0549), a także 
towarzyszący mu dokument roboczy służb 
Komisji (SEC(2010)1166),

Or. en

Poprawka 7
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Odniesienie 18a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie 
zatytułowane „Ocena społecznego 
wymiaru strategii „Europa 2020”” 
sporządzone przez Komitet Ochrony 
Socjalnej w 2011 r.,

Or. en
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Poprawka 8
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Odniesienie 29a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 
października 2010 r. w sprawie kryzysu 
finansowego, gospodarczego i 
społecznego: zalecenia dotyczące 
inicjatyw do podjęcia1,

Or. en

Poprawka 9
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Odniesienie 29b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 
marca 2011 r. w sprawie innowacyjnych 
metod finansowania na szczeblu 
globalnym i europejskim2,

Or. en

Poprawka 10
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Odniesienie 29c (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając przyjęcie przez Parlament 
Europejski w dniu 10 marca 2011 r. 
oświadczenia pisemnego w sprawie 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0376.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0080.
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ustanawiania europejskich statutów dla 
towarzystw wzajemnych, stowarzyszeń i 
fundacji,

Or. en

Poprawka 11
Françoise Castex

Projekt rezolucji
Odniesienie 29d (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając oświadczenie pisemne nr 
84/2010 w sprawie ustanawiania 
europejskich statutów dla towarzystw 
wzajemnych, stowarzyszeń i fundacji,

Or. en

Poprawka 12
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Odniesienie 30a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję Narodów 
Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych, przyjętą przez 
Wspólnotę Europejską dnia 26 listopada 
2009 r.,

Or. en

Poprawka 13
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Traktaty 
potwierdzają, iż cel państw członkowskich 
w zakresie stałej poprawy warunków życia 
i pracy oraz cel Unii w zakresie dobrobytu 
jej obywateli powinien być osiągnięty 
poprzez trwały rozwój Europy oparty na 
zrównoważonym wzroście gospodarczym, 
wysoce konkurencyjnej społecznej 
gospodarce rynkowej ukierunkowanej na 
pełne zatrudnienie i postęp społeczny, 
ochronie środowiska i poprawie jego stanu, 
walce z wykluczeniem społecznym i 
dyskryminacją, wspieraniu 
sprawiedliwości społecznej i ochrony 
socjalnej, równości kobiet i mężczyzn, 
solidarności pomiędzy pokoleniami i 
ochronie praw dzieci,

A. mając na uwadze, że art. 3 TFUE 
potwierdza, iż cel państw członkowskich w 
zakresie stałej poprawy warunków życia i 
pracy oraz cel Unii w zakresie dobrobytu 
jej obywateli powinien być osiągnięty 
poprzez trwały rozwój Europy oparty na 
zrównoważonym wzroście gospodarczym, 
wysoce konkurencyjnej społecznej 
gospodarce rynkowej ukierunkowanej na 
pełne zatrudnienie i postęp społeczny, 
ochronie środowiska i poprawie jego stanu, 
walce z wykluczeniem społecznym i 
dyskryminacją, wspieraniu 
sprawiedliwości społecznej i ochrony 
socjalnej, równości kobiet i mężczyzn, 
solidarności pomiędzy pokoleniami i 
ochronie praw dzieci,

Or. en

Poprawka 14
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Traktaty 
potwierdzają, iż cel państw członkowskich 
w zakresie stałej poprawy warunków życia 
i pracy oraz cel Unii w zakresie dobrobytu 
jej obywateli powinien być osiągnięty 
poprzez trwały rozwój Europy oparty na 
zrównoważonym wzroście gospodarczym, 
wysoce konkurencyjnej społecznej 
gospodarce rynkowej ukierunkowanej na 
pełne zatrudnienie i postęp społeczny, 
ochronie środowiska i poprawie jego stanu, 
walce z wykluczeniem społecznym i 
dyskryminacją, wspieraniu 
sprawiedliwości społecznej i ochrony 
socjalnej, równości kobiet i mężczyzn, 

A. mając na uwadze, że Traktaty 
potwierdzają, iż cel państw członkowskich 
w zakresie stałej poprawy warunków życia 
i pracy oraz cel Unii w zakresie dobrobytu 
jej obywateli powinien być osiągnięty 
poprzez trwały rozwój Europy oparty na 
zrównoważonym wzroście gospodarczym, 
wysoce konkurencyjnej społecznej 
gospodarce rynkowej stawiającej sobie za 
cel wspieranie małych i średnich 
przedsiębiorstw, ukierunkowanej na pełne 
zatrudnienie i postęp społeczny, ochronie 
środowiska i poprawie jego stanu, walce z 
wykluczeniem społecznym i 
dyskryminacją, wspieraniu 
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solidarności pomiędzy pokoleniami i 
ochronie praw dzieci,

sprawiedliwości społecznej i ochrony 
socjalnej, równości kobiet i mężczyzn, 
solidarności pomiędzy pokoleniami i 
ochronie praw dzieci,

Or. it

Poprawka 15
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Traktaty 
potwierdzają, iż cel państw członkowskich 
w zakresie stałej poprawy warunków życia 
i pracy oraz cel Unii w zakresie dobrobytu 
jej obywateli powinien być osiągnięty 
poprzez trwały rozwój Europy oparty na 
zrównoważonym wzroście gospodarczym, 
wysoce konkurencyjnej społecznej 
gospodarce rynkowej ukierunkowanej na 
pełne zatrudnienie i postęp społeczny, 
ochronie środowiska i poprawie jego stanu, 
walce z wykluczeniem społecznym i 
dyskryminacją, wspieraniu 
sprawiedliwości społecznej i ochrony 
socjalnej, równości kobiet i mężczyzn, 
solidarności pomiędzy pokoleniami i 
ochronie praw dzieci,

A. mając na uwadze, że Traktaty 
potwierdzają, iż cel państw członkowskich 
w zakresie stałej poprawy warunków życia 
i pracy oraz cel Unii w zakresie dobrobytu 
jej obywateli powinien być osiągnięty 
poprzez trwały rozwój Europy oparty na 
zrównoważonym wzroście gospodarczym, 
wysoce konkurencyjnej społecznej 
gospodarce rynkowej ukierunkowanej na 
pełne zatrudnienie i postęp społeczny, 
ochronie środowiska i poprawie jego stanu, 
walce z wykluczeniem społecznym i 
dyskryminacją oraz nierównościami pod 
względem dostępu do opieki zdrowotnej, 
wspieraniu sprawiedliwości społecznej i 
ochrony socjalnej, równości kobiet i 
mężczyzn, solidarności pomiędzy 
pokoleniami i ochronie praw dzieci,

Or. cs

Poprawka 16
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że art. 9 TFUE 
stanowi, że „przy określaniu i realizacji 
swoich polityk i działań Unia bierze pod 
uwagę wymogi związane ze wspieraniem 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
zapewnianiem odpowiedniej ochrony 
socjalnej, zwalczaniem wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia, szkolenia oraz ochrony 
zdrowia ludzkiego”,

Or. en

Poprawka 17
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że art. 14 TFUE i 
załączony do niego Protokół nr 26 
wyraźnie odnoszą się do usług 
świadczonych w interesie ogólnym (SGI), 
które obejmują usługi socjalne świadczone 
w interesie ogólnym (SSGI), zarówno te o 
charakterze gospodarczym, jak i te 
niemające charakteru gospodarczego; 
oraz mając na uwadze, że potwierdzona 
została zasadnicza rola i szeroki zakres 
uprawnień dyskrecjonalnych władz 
krajowych, regionalnych i lokalnych
w zakresie świadczenia, zlecania i 
organizowania usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) 
oraz że postanowienia Traktatów nie 
naruszają kompetencji państw 
członkowskich w zakresie świadczenia, 
zlecania i organizowania usług 
niemających charakteru gospodarczego 
świadczonych w interesie ogólnym,

B. mając na uwadze, że art. 14 TFUE i 
załączony do niego Protokół nr 26 
wyraźnie odnoszą się do usług 
świadczonych w interesie ogólnym (SGI), 
które obejmują usługi socjalne świadczone 
w interesie ogólnym (SSGI); oraz mając na 
uwadze, że potwierdzona została 
zasadnicza rola i szeroki zakres uprawnień 
dyskrecjonalnych władz krajowych, 
regionalnych i lokalnych w zakresie 
świadczenia, zlecania i organizowania 
usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym (UOIG) oraz że 
postanowienia Traktatów nie naruszają 
kompetencji państw członkowskich 
w zakresie świadczenia, zlecania i 
organizowania usług niemających 
charakteru gospodarczego świadczonych w 
interesie ogólnym,
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Or. en

Poprawka 18
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że art. 14 TFUE i 
załączony do niego Protokół nr 26 
wyraźnie odnoszą się do usług 
świadczonych w interesie ogólnym (SGI), 
które obejmują usługi socjalne świadczone 
w interesie ogólnym (SSGI), zarówno te o 
charakterze gospodarczym, jak i te 
niemające charakteru gospodarczego; oraz 
mając na uwadze, że potwierdzona została 
zasadnicza rola i szeroki zakres uprawnień 
dyskrecjonalnych władz krajowych, 
regionalnych i lokalnych w zakresie 
świadczenia, zlecania i organizowania 
usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym (UOIG) oraz że 
postanowienia Traktatów nie naruszają 
kompetencji państw członkowskich 
w zakresie świadczenia, zlecania i 
organizowania usług niemających 
charakteru gospodarczego świadczonych w 
interesie ogólnym,

B. mając na uwadze, że art. 14 TFUE i 
załączony do niego Protokół nr 26 
wyraźnie odnoszą się do usług 
świadczonych w interesie ogólnym (SGI), 
które obejmują usługi socjalne świadczone 
w interesie ogólnym (SSGI), zarówno te o 
charakterze gospodarczym, jak i te 
niemające charakteru gospodarczego; oraz 
mając na uwadze, że potwierdzona została 
zasadnicza rola i szeroki zakres uprawnień 
dyskrecjonalnych władz krajowych, 
regionalnych i lokalnych, które lepiej 
znają potrzeby obywateli i potrzeby 
terytorialne, w zakresie świadczenia, 
zlecania i organizowania usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym (UOIG) oraz że 
postanowienia Traktatów nie naruszają 
kompetencji państw członkowskich 
w zakresie świadczenia, zlecania i 
organizowania usług niemających 
charakteru gospodarczego świadczonych w 
interesie ogólnym,

Or. it

Poprawka 19
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze że dostęp do usług 
świadczonych w interesie ogólnym jest 
prawem podstawowym wchodzącym w 
zakres praw gospodarczych, socjalnych i 
kulturalnych uznanych w Powszechnej 
deklaracja praw człowieka,

Or. en

Poprawka 20
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że świadczenie 
powszechnie dostępnych, wysokiej jakości, 
osiągalnych i przystępnych SSGI można 
zatem uważać za istotny filar 
europejskiego modelu społecznego i 
podstawę dla dobrej jakości życia, a także 
za realizację celów gospodarczych UE,

skreślony

Or. it

Poprawka 21
Karima Delli

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że świadczenie 
powszechnie dostępnych, wysokiej jakości, 
osiągalnych i przystępnych SSGI można 
zatem uważać za istotny filar 
europejskiego modelu społecznego i 
podstawę dla dobrej jakości życia, a także 

C. mając na uwadze, że świadczenie 
powszechnie dostępnych, wysokiej jakości, 
osiągalnych i przystępnych SSGI, w 
rozumieniu komunikatu Komisji z 2007 r., 
w sprawie usług świadczonych w interesie 
ogólnym, można zatem uważać za istotny 
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za realizację celów gospodarczych UE, filar europejskiego modelu społecznego i 
podstawę dla dobrej jakości życia, a także 
za realizację celów związanych z 
zatrudnieniem oraz celów społecznych i 
gospodarczych UE,

Or. en

Poprawka 22
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że art. 4 ust. 2 i art. 
5 ust. 3 Traktatu UE obejmują stosowanie 
zasady pomocniczości na szczeblu 
lokalnym, oficjalnie uznają regionalne i 
lokalne samorządy oraz przyznają im 
silniejszą pozycję,

skreślony

Or. es

Poprawka 23
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że art. 4 ust. 2 i art. 5 
ust. 3 Traktatu UE obejmują stosowanie 
zasady pomocniczości na szczeblu 
lokalnym, oficjalnie uznają regionalne i 
lokalne samorządy oraz przyznają im 
silniejszą pozycję,

D. mając na uwadze, że art. 4 ust. 2 i art. 5 
ust. 3 Traktatu UE obejmują stosowanie 
zasady pomocniczości na szczeblu 
lokalnym, oficjalnie uznają regionalne i 
lokalne samorządy oraz przyznają im 
silniejszą pozycję; oraz mając na uwadze, 
że art. 1 Protokołu nr 26 do TFUE uznaje 
zasadniczą rolę i szerokie uprawnienia 
dyskrecjonalnych władz krajowych, 
regionalnych i lokalnych w zakresie 
świadczenia, zlecania i organizowania 
usług świadczonych w ogólnym interesie 
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gospodarczym możliwie najbliższym 
potrzebom użytkowników,

Or. it

Poprawka 24
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Tytuł przed ustępem 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Prawa podstawowe i uniwersalność

Or. en

Poprawka 25
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że poza wspólną specyfiką SGI, 
SSGI i ich użytkownicy mają szereg 
szczególnych cech charakterystycznych.
Oprócz usług zdrowotnych SSGI 
obejmują także powszechnie dostępne, 
zarówno ustawowe, jak i uzupełniające 
usługi świadczone bezpośrednio na rzecz 
zainteresowanej osoby, które sprzyjają 
prewencji i przyczyniają się do spójności 
społecznej i włączenia społecznego oraz 
nadają podstawowym prawom socjalnym 
namacalny charakter;

1. uważa, że poza wspólną specyfiką SGI, 
SSGI i ich użytkownicy mają szereg 
szczególnych cech charakterystycznych.

Or. en
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Poprawka 26
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że poza wspólną specyfiką SGI, 
SSGI i ich użytkownicy mają szereg 
szczególnych cech charakterystycznych.
Oprócz usług zdrowotnych SSGI obejmują 
także powszechnie dostępne, zarówno 
ustawowe, jak i uzupełniające usługi 
świadczone bezpośrednio na rzecz 
zainteresowanej osoby, które sprzyjają 
prewencji i przyczyniają się do spójności 
społecznej i włączenia społecznego oraz 
nadają podstawowym prawom socjalnym 
namacalny charakter; 

1. uważa, że poza wspólną specyfiką SGI, 
SSGI i ich użytkownicy mają szereg 
szczególnych cech charakterystycznych; 
decyzja, czy usługi należy zaliczyć do 
SSGI, czy też do SGI, musi zostać w 
poszczególnych przypadkach podjęta przez 
właściwe władze krajowe lub lokalne, 
ponieważ dokonanie jasnego rozróżnienia 
pomiędzy różnymi rodzajami usług nie jest 
w rzeczywistości możliwe, a struktury 
różnią się od siebie znacznie w 
poszczególnych państwach 
członkowskich; w związku z tym 
ustanowienie definicji na szczeblu 
europejskim oznaczałoby naruszenie 
zasady pomocniczości;

Or. de

Poprawka 27
Françoise Castex

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że poza wspólną specyfiką SGI, 
SSGI i ich użytkownicy mają szereg 
szczególnych cech charakterystycznych. 
Oprócz usług zdrowotnych SSGI obejmują 
także powszechnie dostępne, zarówno 
ustawowe, jak i uzupełniające usługi 
świadczone bezpośrednio na rzecz 
zainteresowanej osoby, które sprzyjają 
prewencji i przyczyniają się do spójności 
społecznej i włączenia społecznego oraz 

1. uważa, że poza wspólną specyfiką SGI, 
SSGI i ich użytkownicy mają szereg 
szczególnych cech charakterystycznych. 
SSGI obejmują dwie główne kategorie: 
ustawowe i uzupełniające systemy 
zabezpieczenia społecznego o różnych 
formach organizacji, pokrywające 
najistotniejsze z życiowych zagrożeń, w 
tym obejmujące zdrowie, podeszły wiek, 
wypadki przy pracy, bezrobocie, emeryturę 
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nadają podstawowym prawom socjalnym 
namacalny charakter;

i niepełnosprawność; inne podstawowe 
usługi świadczone bezpośrednio na rzecz 
zainteresowanej osoby, np. opieka 
zdrowotna lub mieszkalnictwo socjalne.
Usługi te sprzyjają prewencji, przyczyniają 
się do spójności społecznej i włączenia 
społecznego oraz nadają podstawowym 
prawom namacalny charakter; W świetle 
obecnie obowiązujących przepisów UE, 
niektóre ustawowe systemy zabezpieczenia 
społecznego obejmują usługi niemające 
charakteru gospodarczego (SSGI), a inne 
należą do usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym (SSGEI);

Or. en

Poprawka 28
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że poza wspólną specyfiką SGI, 
SSGI i ich użytkownicy mają szereg 
szczególnych cech charakterystycznych. 
Oprócz usług zdrowotnych SSGI obejmują 
także powszechnie dostępne, zarówno 
ustawowe, jak i uzupełniające usługi 
świadczone bezpośrednio na rzecz 
zainteresowanej osoby, które sprzyjają 
prewencji i przyczyniają się do spójności 
społecznej i włączenia społecznego oraz 
nadają podstawowym prawom socjalnym 
namacalny charakter;

1. uważa, że poza wspólną specyfiką SGI, 
SSGI i ich użytkownicy mają szereg 
szczególnych cech charakterystycznych. 
SSGI obejmują podstawowe usługi, które 
sprzyjają prewencji, włączeniu 
społecznemu, spójności społecznej i 
terytorialnej oraz realizują podstawowe 
prawa;

Or. en
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Poprawka 29
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że poza wspólną specyfiką SGI, 
SSGI i ich użytkownicy mają szereg 
szczególnych cech charakterystycznych. 
oprócz usług zdrowotnych SSGI obejmują 
także powszechnie dostępne, zarówno 
ustawowe, jak i uzupełniające usługi 
świadczone bezpośrednio na rzecz 
zainteresowanej osoby, które sprzyjają 
prewencji i przyczyniają się do spójności 
społecznej i włączenia społecznego oraz 
nadają podstawowym prawom socjalnym 
namacalny charakter;

1. uważa, że poza wspólną specyfiką SGI, 
SSGI i ich użytkownicy mają szereg 
szczególnych cech charakterystycznych. 
oprócz usług zdrowotnych SSGI obejmują 
także powszechnie dostępne, zarówno 
ustawowe, jak i uzupełniające usługi 
świadczone bezpośrednio na rzecz osób 
znajdujących się w potrzebie, które 
zapobiegają wykluczeniu społecznemu, 
przyczyniają się do spójności społecznej 
oraz nadają podstawowym prawom 
socjalnym namacalny charakter;

Or. en

Poprawka 30
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że poza wspólną specyfiką SGI, 
SSGI i ich użytkownicy mają szereg 
szczególnych cech charakterystycznych. 
oprócz usług zdrowotnych SSGI obejmują 
także powszechnie dostępne, zarówno 
ustawowe, jak i uzupełniające usługi 
świadczone bezpośrednio na rzecz 
zainteresowanej osoby, które sprzyjają 
prewencji i przyczyniają się do spójności 
społecznej i włączenia społecznego oraz 
nadają podstawowym prawom socjalnym 
namacalny charakter;

1. uważa, że poza wspólną specyfiką SGI, 
SSGI, ich usługodawcy i ich użytkownicy 
mają szereg szczególnych cech 
charakterystycznych. oprócz usług 
zdrowotnych SSGI obejmują także 
powszechnie dostępne, zarówno ustawowe, 
jak i uzupełniające usługi świadczone 
bezpośrednio na rzecz zainteresowanej 
osoby, które sprzyjają prewencji i 
przyczyniają się do spójności społecznej i 
włączenia społecznego oraz nadają 
podstawowym prawom socjalnym 
namacalny charakter;

Or. en
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Poprawka 31
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. uważa, że poza wspólną specyfiką SGI, 
SSGI i ich użytkownicy mają szereg 
szczególnych cech charakterystycznych. 
oprócz usług zdrowotnych SSGI obejmują 
także powszechnie dostępne, zarówno 
ustawowe, jak i uzupełniające usługi 
świadczone bezpośrednio na rzecz 
zainteresowanej osoby, które sprzyjają 
prewencji i przyczyniają się do spójności 
społecznej i włączenia społecznego oraz 
nadają podstawowym prawom socjalnym 
namacalny charakter;

1. uważa, że poza wspólną specyfiką SGI, 
SSGI i ich użytkownicy mają szereg 
szczególnych cech charakterystycznych. 
oprócz usług zdrowotnych SSGI obejmują 
także powszechnie dostępne, zarówno 
ustawowe, jak i uzupełniające usługi 
świadczone bezpośrednio na rzecz 
zainteresowanej osoby, które sprzyjają 
prewencji i przyczyniają się do spójności 
społecznej i włączenia społecznego oraz 
nadają podstawowym prawom socjalnym 
namacalny charakter, zgodnie z Kartą 
praw podstawowych i art. 6 TFUE;

Or. en

Poprawka 32
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przyznaje, że w przypadku SSGI 
można wyróżnić dwa przeciwstawne 
czynniki, które wymagają pogodzenia: z 
jednej strony znajduje się zasada 
pomocniczości, która gwarantuje swobodę 
krajowym organom sektora publicznego w 
zakresie definiowania, organizowania i 
finansowania SSGI w sposób uznany 
przez nie za odpowiedni przy zastosowaniu 
zasady proporcjonalności, a z drugiej 
strony znajduje się ciążąca na Wspólnocie 
i państwach członkowskich 
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odpowiedzialność za właściwe im obszary 
kompetencji przyznane na mocy Traktatu;

Or. en

Poprawka 33
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla znaczenie usług publicznych
– będących własnością publiczną i 
zarządzanych z udziałem użytkowników 
takich usług – w obszarach istotnych dla 
ochrony socjalnej jednostek, np. ochrona 
zdrowia, edukacja, wymiar 
sprawiedliwości, zaopatrzenie w wodę,
mieszkalnictwo, transport, opieka nad 
dziećmi i osobami starszymi;

Or. pt

Poprawka 34
Françoise Castex

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że charakter interesu 
ogólnego usługi socjalnej nie zależy od 
dziedziny usługi, ale od sposobu jej 
świadczenia przejawiającego się w 
różnorakich aspektach, np. w 
nienastawieniu na zysk (status non-profit) 
lub określaniu grup beneficjentów;

Or. en
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Poprawka 35
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że niektóre podmioty w 
dziedzinie SSGI mogą w szczególności być 
postrzegane jako zwykli usługodawcy 
komercyjni; zwraca uwagę na 
konieczność uznawania ich za 
usługodawców SSGI oraz odpowiedniego 
rozwiązywania ich problemów;

Or. en

Poprawka 36
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1a. Parlament Europejski zdecydowanie 
opowiada się przeciwko ustanowieniu 
prawodawstwa ramowego UE w 
odniesieniu do usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym;

Or. de

Poprawka 37
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 1b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1b. wskazuje, że wiele usług socjalnych 
zostało wyłączonych z zakresu dyrektywy 
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dotyczącej usług na rynku wewnętrznym; 
wyraża nadzieję, że Komisja wkrótce 
sporządzi zestawienie dotyczące 
transpozycji tych środków wykluczających 
ze szczególnym odniesieniem do 
stosowanej przez państwa członkowskie 
interpretacji takich pojęć, jak 
„organizacja charytatywna”, „osoba 
potrzebująca” i „usługodawcy posiadający 
upoważnienie państwa”;

Or. en

Poprawka 38
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 1b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1b. podkreśla, że w odniesieniu do SSGI 
zasada pomocniczości musi mieć 
pierwszeństwo przed zasadami rynku 
wewnętrznego;

Or. de

Poprawka 39
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 1c (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

1c. podkreśla, iż co do zasady decyzja 
dotycząca ukształtowania, finansowania i 
świadczenia usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym (SSGI) 
musi należeć do kompetencji państw 
członkowskich oraz władz lokalnych; 
Parlament Europejski wyraża 
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poszanowanie i wsparcie dla powyższej 
zasady oraz wzywa instytucje europejskie 
do przyjęcia takiego samego stanowiska;

Or. de

Poprawka 40
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że dostęp do SSGI musi być 
powszechny i niezależny od stanu 
majątkowego czy przychodu, a same 
usługi nie mogą być przeznaczone jedynie 
dla osób znajdujących się w 
najtrudniejszym położeniu;

skreślony

Or. en

Poprawka 41
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że dostęp do SSGI musi być
powszechny i niezależny od stanu 
majątkowego czy przychodu, a same 
usługi nie mogą być przeznaczone jedynie 
dla osób znajdujących się w 
najtrudniejszym położeniu;

2. podkreśla, że dostęp do SSGI jest 
określany przez właściwe władze w 
państwie członkowskim; podejmują one 
decyzję, czy i w jakim zakresie możliwy
jest powszechny i niezależny od stanu 
majątkowego czy przychodu dostęp do 
tych usług; 

Or. de
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Poprawka 42
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że dostęp do SSGI musi być 
powszechny i niezależny od stanu 
majątkowego czy przychodu, a same 
usługi nie mogą być przeznaczone jedynie 
dla osób znajdujących się w 
najtrudniejszym położeniu;

2. podkreśla, że dostęp do SSGI musi być 
powszechny i niezależny od stanu 
majątkowego czy przychodu, ponieważ 
charakter i cel SSGI wiąże się z ochroną 
każdej jednostki przed podstawowymi 
formami ryzyka, a nie jedynie osób 
znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji społecznej lub
najtrudniejszym położeniu;

Or. en

Poprawka 43
Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że dostęp do SSGI musi być 
powszechny i niezależny od stanu 
majątkowego czy przychodu, a same usługi 
nie mogą być przeznaczone jedynie dla 
osób znajdujących się w najtrudniejszym 
położeniu;

2. podkreśla, że dostęp do SSGI musi być 
powszechny, osiągalny dla wszystkich i 
niezależny od stanu majątkowego czy 
przychodu, a same usługi nie mogą być 
przeznaczone jedynie dla osób 
znajdujących się w najtrudniejszym 
położeniu;

Or. en

Poprawka 44
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Ustęp 2 
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Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że dostęp do SSGI musi być 
powszechny i niezależny od stanu 
majątkowego czy przychodu, a same usługi 
nie mogą być przeznaczone jedynie dla 
osób znajdujących się w najtrudniejszym 
położeniu;

2. podkreśla, że dostęp do SSGI musi być 
powszechny i niezależny od stanu 
majątkowego czy przychodu, a same usługi 
nie mogą być przeznaczone dla 
beneficjentów organizacji 
charytatywnych, ani jedynie dla osób 
znajdujących się w trudnym położeniu; 
należy zadbać o zapewnienie równego 
dostępu dla grup znajdujących się w 
najtrudniejszym położeniu, do których 
należą bezdomni;

Or. en

Poprawka 45
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 2 

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że dostęp do SSGI musi być 
powszechny i niezależny od stanu 
majątkowego czy przychodu, a same usługi 
nie mogą być przeznaczone jedynie dla 
osób znajdujących się w najtrudniejszym 
położeniu;

2. podkreśla, że dostęp do SSGI musi być
powszechny i niezależny od stanu 
majątkowego czy przychodu, a same usługi 
SSGI nie mogą być przeznaczone jedynie 
dla osób znajdujących się w 
najtrudniejszym położeniu; apeluje do 
Komisji o nieuznawanie powszechnego 
dostępu do SSGI za oczywisty błąd w 
ocenie usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym; wzywa Komisję do 
poszanowania w pełni powszechnego 
dostępu do SSGI;

Or. en

Poprawka 46
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że SSGI są finansowane 
głównie przez państwa członkowskie, gdyż 
wchodzą przede wszystkim w ich zakres 
kompetencji; uważa jednak, że Unia 
Europejska może odgrywać ważną rolę 
pomagając państwom członkowskim w 
modernizacji i dostosowywaniu do 
nowych warunków, a także uwzględniając 
wymagania obywateli w odniesieniu do 
jakości i zakresu usług; 

Or. cs

Poprawka 47
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2a. jest zdania, iż dostęp do SSGI 
powinien być ułatwiony osobom 
szczególnie uzdolnionym pochodzącym z 
rodzin wielodzietnych lub rodzin o 
mniejszym uposażeniu;

Or. pl

Poprawka 48
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla znaczenie przeprowadzenia, 
w trybie pilnym, oceny społecznych 
konsekwencji i wpływu na życie jednostek 
środków liberalizacyjnych w sektorach, 
które mają zasadnicze znaczenie dla 
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postępu społecznego (transport, 
energetyka, zaopatrzenie w wodę, usługi 
pocztowe, łączność telekomunikacyjna, 
itp.), a także wzywa Komisję do 
niepodejmowania dalszych środków 
liberalizacyjnych do czasu przedstawienia 
takiej oceny;

Or. pt

Poprawka 49
Damien Abad

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że istotne jest wzmacnianie 
społecznego wymiaru jednolitego rynku 
oraz większe uwzględnianie specjalnego 
charakteru SSGI z naciskiem na 
pragmatyczne podejście, w którym 
dostępność, powszechność, 
sprawiedliwość, jakość i skuteczność 
takich usług są kwestiami zasadniczej 
wagi;

Or. en

Poprawka 50
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla znaczenie SSGI dla osób w 
ubóstwie lub zagrożonych ubóstwem; 
przypomina o szczególnych trudnościach 
napotykanych przez społeczności 
marginalizowane, np. Romów;
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Or. en

Poprawka 51
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. popiera zalecenie zawarte w 
sprawozdaniu Maria Montiego, które 
stanowi, iż szerokopasmowy internet i 
usługi bankowe powinny być usługami 
powszechnymi, co powinno zostać ujęte w 
europejskim prawodawstwie;

skreślony

Or. en

Poprawka 52
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. popiera zalecenie zawarte w 
sprawozdaniu Maria Montiego, które 
stanowi, iż szerokopasmowy internet i 
usługi bankowe powinny być usługami 
powszechnymi, co powinno zostać ujęte w 
europejskim prawodawstwie;

3. apeluje o przyjęcie na właściwym 
szczeblu inicjatyw ustawodawczych 
dotyczących powszechnego dostępu do 
podstawowych usług bankowych i 
szerokopasmowego internetu dla 
wszystkich obywateli UE; uważa, że 
podstawowe usługi bankowe powinny być 
uznawane za usługi świadczone w 
ogólnym interesie gospodarczym i
powinny one podlegać obowiązkowi 
świadczenia usług powszechnych, aby 
zagwarantować obywatelom dostępność, 
przystępność, przejrzystość i wysoką 
jakość;

Or. en
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Poprawka 53
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. popiera zalecenie zawarte w 
sprawozdaniu Maria Montiego, które 
stanowi, iż szerokopasmowy internet i
usługi bankowe powinny być usługami 
powszechnymi, co powinno zostać ujęte w 
europejskim prawodawstwie;

3. popiera zalecenie zawarte w 
sprawozdaniu Maria Montiego, które 
stanowi, iż rozwój szerokopasmowego 
internetu zapewnia tani dostęp do usług 
bankowych, które w przeciwnym razie 
byłyby niedostępne dla znacznej części 
populacji, i w ten sposób wprowadza w 
życie koncepcję usługi powszechnej, co 
powinno nadal być ujmowane w 
europejskim prawodawstwie;

Or. cs

Poprawka 54
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. popiera zalecenie zawarte w 
sprawozdaniu Maria Montiego, które 
stanowi, iż szerokopasmowy internet i 
usługi bankowe powinny być usługami 
powszechnymi, co powinno zostać ujęte w 
europejskim prawodawstwie;

3. popiera zalecenie zawarte w 
sprawozdaniu Maria Montiego, które 
stanowi, iż szerokopasmowy internet i 
usługi bankowe powinny być usługami 
powszechnymi, co powinno być ogólnie 
dostępne po przystępnych cenach;

Or. en

Poprawka 55
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 3 



AM\861496PL.doc 29/143 PE460.966v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

3. popiera zalecenie zawarte w 
sprawozdaniu Maria Montiego, które 
stanowi, iż szerokopasmowy internet i 
usługi bankowe powinny być usługami 
powszechnymi, co powinno zostać ujęte w 
europejskim prawodawstwie;

3. popiera zalecenie zawarte w 
sprawozdaniu Maria Montiego, które 
stanowi, iż szerokopasmowy internet i 
usługi bankowe powinny być usługami 
powszechnymi;

Or. en

Poprawka 56
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Tytuł przed ustępem 4 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Wkład gospodarczy

Or. en

Poprawka 57
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że SSGI wnoszą znaczny 
wkład w gospodarkę w zakresie miejsc 
pracy, działalności gospodarczej i siły 
nabywczej – drugie dwuletnie 
sprawozdanie Komisji wskazuje, że sektor 
usług zdrowotnych i socjalnych stanowi 
5% wyniku gospodarczego i daje 
zatrudnienie 21,4 mln osób – oraz że 
zwłaszcza MŚP są bardzo uzależnione od 
wysokiej jakości SSGI;

4. podkreśla, że SSGI wnoszą znaczny 
wkład w gospodarkę w zakresie 
działalności gospodarczej i siły nabywczej 
– drugie dwuletnie sprawozdanie Komisji 
wskazuje, że sektor usług zdrowotnych i 
socjalnych stanowi 5% wyniku 
gospodarczego i daje zatrudnienie 21,4 mln 
osób;

Or. en
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Poprawka 58
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że SSGI wnoszą znaczny 
wkład w gospodarkę w zakresie miejsc 
pracy, działalności gospodarczej i siły 
nabywczej – drugie dwuletnie 
sprawozdanie Komisji wskazuje, że sektor 
usług zdrowotnych i socjalnych stanowi 
5% wyniku gospodarczego i daje 
zatrudnienie 21,4 mln osób – oraz że 
zwłaszcza MŚP są bardzo uzależnione od 
wysokiej jakości SSGI;

4. podkreśla, że SSGI wnoszą znaczny 
wkład w gospodarkę w zakresie 
działalności gospodarczej i siły nabywczej 
– drugie dwuletnie sprawozdanie Komisji 
wskazuje, że sektor usług zdrowotnych i 
socjalnych stanowi 5% wyniku 
gospodarczego i daje zatrudnienie 21,4 mln 
osób;

Or. en

Poprawka 59
Françoise Castex

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że SSGI wnoszą znaczny 
wkład w gospodarkę w zakresie miejsc 
pracy, działalności gospodarczej i siły 
nabywczej – drugie dwuletnie 
sprawozdanie Komisji wskazuje, że sektor 
usług zdrowotnych i socjalnych stanowi 
5% wyniku gospodarczego i daje 
zatrudnienie 21,4 mln osób – oraz że 
zwłaszcza MŚP są bardzo uzależnione od 
wysokiej jakości SSGI;

4. podkreśla, że SSGI wnoszą znaczny 
wkład w gospodarkę w zakresie miejsc 
pracy, działalności gospodarczej i siły 
nabywczej – drugie dwuletnie 
sprawozdanie Komisji wskazuje, że sektor 
usług zdrowotnych i socjalnych stanowi 
5% wyniku gospodarczego i daje 
zatrudnienie 21,4 mln osób – oraz że wiele 
MŚP jest dostawcami wysokiej jakości 
SSGI;

Or. en
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Poprawka 60
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że SSGI wnoszą znaczny 
wkład w gospodarkę w zakresie miejsc 
pracy, działalności gospodarczej i siły 
nabywczej – drugie dwuletnie 
sprawozdanie Komisji wskazuje, że sektor 
usług zdrowotnych i socjalnych stanowi 
5% wyniku gospodarczego i daje 
zatrudnienie 21,4 mln osób – oraz że 
zwłaszcza MŚP są bardzo uzależnione od 
wysokiej jakości SSGI;

4. podkreśla, że SSGI wnoszą znaczny 
wkład w gospodarkę w zakresie miejsc 
pracy, działalności gospodarczej i siły 
nabywczej – drugie dwuletnie 
sprawozdanie Komisji wskazuje, że sektor 
usług zdrowotnych i socjalnych stanowi 
5% wyniku gospodarczego i daje 
zatrudnienie 21,4 mln osób; ze 
sporządzonego przez Europejskie 
Centrum Przedsiębiorstw Publicznych 
(CEEP) mapowania usług publicznych 
wynika, że usługi te dają zatrudnienie 
9,6% siły roboczej w UE i generują 9,4% 
unijnego PKB – oraz że zwłaszcza MŚP są 
bardzo uzależnione od wysokiej jakości 
SSGI;

Or. en

Poprawka 61
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 4 

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla, że SSGI wnoszą znaczny 
wkład w gospodarkę w zakresie miejsc 
pracy, działalności gospodarczej i siły 
nabywczej – drugie dwuletnie 
sprawozdanie Komisji wskazuje, że sektor 
usług zdrowotnych i socjalnych stanowi 
5% wyniku gospodarczego i daje 
zatrudnienie 21,4 mln osób – oraz że 
zwłaszcza MŚP są bardzo uzależnione od 
wysokiej jakości SSGI;

4. podkreśla, że SSGI wnoszą znaczny 
wkład w gospodarkę w zakresie miejsc 
pracy, działalności gospodarczej i siły 
nabywczej – drugie dwuletnie 
sprawozdanie Komisji wskazuje, że sektor 
usług zdrowotnych i socjalnych stanowi 
5% wyniku gospodarczego i daje 
zatrudnienie 21,4 mln osób – oraz że 
zwłaszcza MŚP są bardzo uzależnione od 
wysokiej jakości SSGI; znaczenie 
gospodarcze SSGI nie uzasadnia jednak 
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stosowania w odniesieniu do nich zasad 
rynku wewnętrznego;

Or. de

Poprawka 62
Licia Ronzulli

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że SSGI przyczyniają się do 
rzeczywistego wykonywania praw 
obywatelskich oraz mają na celu 
budowanie spójności społecznej, 
terytorialnej i gospodarczej poprzez formy 
solidarności zbiorowej;

Or. it

Poprawka 63
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że władze lokalne odgrywają 
zasadniczą rolę w określaniu, 
finansowaniu, świadczeniu i przyznawaniu 
SSGI: szacuje się, że sektor publiczny na 
szczeblu lokalnym i regionalnym stanowi 
15,9% PKB UE-27, z czego sam lokalny 
sektor publiczny wynosi 12,9%, a jego 
wydatki na ochronę socjalną – 3% (378,1 
mld euro);

5. podkreśla, że władze lokalne i 
regionalne odgrywają zasadniczą rolę w 
określaniu, finansowaniu, świadczeniu i 
przyznawaniu SSGI: szacuje się, że sektor 
publiczny na szczeblu lokalnym i 
regionalnym stanowi 15,9% PKB UE-27, z 
czego sam lokalny sektor publiczny wynosi 
12,9%, a jego wydatki na ochronę socjalną 
– 3% (378,1 mld euro); podkreśla, że 
władze te, odgrywając rolę kluczowych 
czynników w zakresie świadczenia SSGI, 
wymagają pewności prawa, aby zapewnić 
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sobie swobodę działania;

Or. en

Poprawka 64
Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 5 

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że władze lokalne odgrywają 
zasadniczą rolę w określaniu, 
finansowaniu, świadczeniu i przyznawaniu 
SSGI: szacuje się, że sektor publiczny na 
szczeblu lokalnym i regionalnym stanowi 
15,9% PKB UE-27, z czego sam lokalny 
sektor publiczny wynosi 12,9%, a jego 
wydatki na ochronę socjalną – 3% (378,1 
mld euro);

5. podkreśla, że władze lokalne odgrywają 
zasadniczą rolę w określaniu, 
finansowaniu, świadczeniu i przyznawaniu 
SSGI: szacuje się, że sektor publiczny na 
szczeblu lokalnym i regionalnym stanowi 
15,9% PKB UE-27, z czego sam lokalny 
sektor publiczny wynosi 12,9%, a jego 
wydatki na ochronę socjalną – 3% (378,1 
mld euro); podkreśla, że niektóre 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej 
(spółdzielnie, stowarzyszenia, towarzystwa 
wzajemnie, fundacje oraz 
przedsiębiorstwa o innej formie, które 
posiadają te same cechy i wartości) 
odgrywają zasadniczą rolę w zapewnianiu 
SSGI;

Or. en

Poprawka 65
Jutta Steinruck, Peter Simon

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

5a. stwierdza, że krajowe, regionalne i 
lokalne władze publiczne odgrywają 
istotną rolę w zakresie organizacji, 
finansowania i metod SSGI w ramach 
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systemów zabezpieczenia społecznego 
danych państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 66
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

5a. stwierdza, że organy krajowe, 
regionalne i lokalne odgrywają istotną 
rolę w organizacji, finansowaniu i 
kształtowaniu usług socjalnych;

Or. de

Poprawka 67
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Tytuł przed ustępem 6 (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Wkład społeczny

Or. en

Poprawka 68
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że podstawowym założeniem 
SSGI jest osiągnięcie celów w zakresie 

6. podkreśla, że podstawowym założeniem 
SSGI jest osiągnięcie celów w zakresie 
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polityki społecznej oraz nadanie 
wymiernego charakteru prawom 
socjalnym jednostek i grup oraz że SSGI 
często są integralną częścią systemów 
zabezpieczenia społecznego; zwraca 
uwagę, że w przeprowadzanych przez 
Eurofound badaniach jakości życia 
wykazano, iż jednym z najistotniejszych 
sposobów poprawy jakości życia obywateli 
– przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego 
włączenia społecznego i zagwarantowaniu 
spójności społecznej i terytorialnej – jest 
świadczenie i rozwój SGI, w tym SSGI;

polityki społecznej; zwraca uwagę, że w 
przeprowadzanych przez Eurofound 
badaniach jakości życia wykazano, iż 
jednym z najistotniejszych sposobów 
poprawy jakości życia obywateli – przy 
jednoczesnym zapewnieniu pełnego 
włączenia społecznego i zagwarantowaniu 
spójności społecznej i terytorialnej – jest 
świadczenie i rozwój SGI, w tym SSGI;

Or. en

Poprawka 69
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6.podkreśla, że podstawowym założeniem 
SSGI jest osiągnięcie celów w zakresie 
polityki społecznej oraz nadanie 
wymiernego charakteru prawom socjalnym 
jednostek i grup oraz że SSGI często są 
integralną częścią systemów 
zabezpieczenia społecznego; zwraca 
uwagę, że w przeprowadzanych przez 
Eurofound badaniach jakości życia23

wykazano, iż jednym z najistotniejszych 
sposobów poprawy jakości życia obywateli 
– przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego 
włączenia społecznego i zagwarantowaniu 
spójności społecznej i terytorialnej – jest 
świadczenie i rozwój SGI, w tym SSGI;

6.podkreśla, że zazwyczaj założeniem 
SSGI jest osiągnięcie celów w zakresie 
polityki społecznej oraz nadanie 
wymiernego charakteru prawom socjalnym 
jednostek i grup oraz że SSGI często są 
integralną częścią systemów 
zabezpieczenia społecznego; zwraca 
uwagę, że w przeprowadzanych przez 
Eurofound badaniach jakości życia23

wykazano, iż jednym z najistotniejszych
sposobów poprawy jakości życia obywateli 
– przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego 
włączenia społecznego i zagwarantowaniu 
spójności społecznej i terytorialnej – jest 
świadczenie i rozwój SGI, w tym SSGI;

Or. de
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Poprawka 70
Françoise Castex

Projekt rezolucji
Ustęp 6 

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że podstawowym założeniem 
SSGI jest osiągnięcie celów w zakresie 
polityki społecznej oraz nadanie 
wymiernego charakteru prawom socjalnym 
jednostek i grup oraz że SSGI często są 
integralną częścią systemów 
zabezpieczenia społecznego; zwraca 
uwagę, że w przeprowadzanych przez 
Eurofound badaniach jakości życia 
wykazano, iż jednym z najistotniejszych 
sposobów poprawy jakości życia obywateli 
– przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego 
włączenia społecznego i zagwarantowaniu 
spójności społecznej i terytorialnej – jest 
świadczenie i rozwój SGI, w tym SSGI;

6. podkreśla, że podstawowym założeniem 
SSGI jest osiągnięcie celów w zakresie 
polityki społecznej oraz nadanie 
wymiernego charakteru prawom socjalnym 
jednostek i grup oraz że SSGI często są 
integralną częścią systemów 
zabezpieczenia społecznego, 
odzwierciedlając sposób organizacji 
europejskich społeczeństw; zwraca uwagę, 
że w przeprowadzanych przez Eurofound 
badaniach jakości życia wykazano, iż 
jednym z najistotniejszych sposobów 
poprawy jakości życia obywateli – przy 
jednoczesnym zapewnieniu pełnego 
włączenia społecznego i zagwarantowaniu 
spójności społecznej i terytorialnej – jest 
świadczenie i rozwój SGI, w tym SSGI;

Or. en

Poprawka 71
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. Zwraca uwagę, że w 
przeprowadzanych przez Eurofound 
badaniach jakości życia1 wykazano, iż 
jednym z najistotniejszych sposobów 
poprawy jakości życia obywateli – przy 
jednoczesnym zapewnieniu pełnego 
włączenia społecznego i zagwarantowaniu 
spójności społecznej i terytorialnej – jest 
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świadczenie i rozwój SGI, w tym SSGI;
1 Eurofound – Badania jakości życia 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/html
files/ef09108.htm

Or. en

(Zob. druga część ustępu 6 w pierwotnym brzmieniu.)

Poprawka 72
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zauważa, że SSGI są filarem 
europejskiego modelu społecznego, który 
ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej;

Or. en

Poprawka 73
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że SSGI mają zasadnicze 
znaczenie dla realizacji celów strategii 
„Europa 2020”, a ich osłabienie 
niezwykle negatywnie wpływa na wynik 
tego procesu;

Or. it
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Poprawka 74
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla konieczność przeglądu 
polityk liberalizacyjnych w celu 
propagowania polityki postępu 
społecznego zapewniającej powszechny 
dostęp do wysokiej jakości usług 
publicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem grup znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, np. samotnych 
matek, kobiet, osób starszych, dzieci, 
migrantów i osób o każdym stopniu 
niepełnosprawności;

Or. pt

Poprawka 75
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że doświadczenie uczy, iż cel, 
jakim jest maksymalizacja zysku 
komercyjnych dostawców SSGI, jest 
sprzeczny z zasadami i celami SSGI;

skreślony

Or. en

Poprawka 76
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 7 
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Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że doświadczenie uczy, iż cel, 
jakim jest maksymalizacja zysku 
komercyjnych dostawców SSGI, jest 
sprzeczny z zasadami i celami SSGI;

skreślony

Or. cs

Poprawka 77
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że doświadczenie uczy, iż cel, 
jakim jest maksymalizacja zysku 
komercyjnych dostawców SSGI, jest 
sprzeczny z zasadami i celami SSGI;

skreślony

Or. en

Poprawka 78
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że doświadczenie uczy, iż cel, 
jakim jest maksymalizacja zysku 
komercyjnych dostawców SSGI, jest 
sprzeczny z zasadami i celami SSGI;

7. uważa, że zgodny z prawem cel, jakim 
jest maksymalizacja zysku, na którym 
opiera się prywatne i komercyjne 
świadczenie usług handlowych, jest 
sprzeczny z zasadami i celami SSGI; 
uważa, że istotą SSGI nie są działania 
mające na celu generowanie dochodu, a 
publiczne środki finansowe przyznawane 
SSGI nie powinny być wykorzystywane w 
sposób inny niż na osiąganie celów tych 
usług i żadna część takich środków, z 
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wyjątkiem uzasadnionych kosztów 
zatrudnienia i kosztów ogólnych 
ponoszonych w związku ze świadczeniem 
takich usług, nie powinna być 
wykorzystywana w żadnym innym celu;

Or. en

Poprawka 79
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że doświadczenie uczy, iż cel, 
jakim jest maksymalizacja zysku 
komercyjnych dostawców SSGI, jest 
sprzeczny z zasadami i celami SSGI;

7. uważa, że konkurencja pomiędzy 
różnymi dostawcami SSGI może 
prowadzić do obniżenia cen, poprawy 
jakości oraz zwiększenia możliwości 
wyboru; podkreśla jednak, że w 
niektórych przypadkach konkurencja jest 
sprzeczna z zasadami i celami SSGI; 
uważa, że w związku z tym należy zawsze 
rozpatrywać dany przypadek 
indywidualnie;

Or. de

Poprawka 80
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że doświadczenie uczy, iż cel, 
jakim jest maksymalizacja zysku 
komercyjnych dostawców SSGI, jest 
sprzeczny z zasadami i celami SSGI;

7. podkreśla, że jakość świadczenia SSGI 
powinna opierać się na odpowiedniej 
metodzie finansowania mogącej zapewnić 
innowacyjne i skuteczne usługi; 
podkreśla, iż cel, jakim jest 
maksymalizacja zysku, nie może być 
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sprzeczny z zasadami i celami SSGI;

Or. fr

Poprawka 81
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że doświadczenie uczy, iż cel, 
jakim jest maksymalizacja zysku 
komercyjnych dostawców SSGI, jest 
sprzeczny z zasadami i celami SSGI;

7. uważa, że cel, jakim jest maksymalizacja 
zysku komercyjnych dostawców SSGI, nie 
może być sprzeczny z zasadami i celami 
SSGI oraz musi gwarantować jakość 
świadczonych usług;

Or. es

Poprawka 82
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że doświadczenie uczy, iż cel, 
jakim jest maksymalizacja zysku 
komercyjnych dostawców SSGI, jest 
sprzeczny z zasadami i celami SSGI;

7. uważa, że doświadczenie uczy, iż należy 
pogodzić cel, jakim jest maksymalizacja 
zysku i ograniczenie kosztów
komercyjnych dostawców SSGI, zgodnie z 
zasadami jakości i bezpieczeństwa oraz 
ogólnie z celami SSGI;

Or. it

Poprawka 83
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 7 
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Projekt rezolucji Poprawka

7. Uważa, że doświadczenie uczy, iż cel, 
jakim jest maksymalizacja zysku 
komercyjnych dostawców SSGI, jest 
sprzeczny z zasadami i celami SSGI;

7. Uważa, że cel, jakim jest 
maksymalizacja zysku komercyjnych 
dostawców, jest sprzeczny z zasadami i 
celami SSGI, oraz że SSGI można 
zaakceptować tylko wtedy, gdy ich 
świadczenie nie ma na celu osiągania 
zysku, a SSGI świadczone w interesie 
gospodarczym podlegają unijnym 
przepisom o rynku wewnętrznym i 
konkurencji określonym w Traktacie;

Or. en

Poprawka 84
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że doświadczenie uczy, iż cel, 
jakim jest maksymalizacja zysku 
komercyjnych dostawców SSGI, jest 
sprzeczny z zasadami i celami SSGI;

7. uważa, że doświadczenie uczy, iż cel, 
jakim jest maksymalizacja zysku 
komercyjnych dostawców SSGI, może być 
sprzeczny z zasadami i celami SSGI; 
propaguje i wspiera usługi socjalne 
świadczone w interesie ogólnym przez 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej;

Or. en

Poprawka 85
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 7 

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że doświadczenie uczy, iż cel, 
jakim jest maksymalizacja zysku 
komercyjnych dostawców SSGI, jest 

7. uważa, że doświadczenie uczy, iż cel, 
jakim jest maksymalizacja zysku 
komercyjnych dostawców SSGI, nie jest 



AM\861496PL.doc 43/143 PE460.966v01-00

PL

sprzeczny z zasadami i celami SSGI; sprzeczny z zasadami i celami SSGI, ale 
usługi te stanowią istotną, zrównoważoną 
branżę, która z uwagi na wydłużenie się 
średniej długości życia odznacza się 
dużym potencjałem gospodarczym;

Or. de

Poprawka 86
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że przedsiębiorstwa 
gospodarki społecznej są prywatnymi 
podmiotami gospodarczymi 
nienastawionymi na zysk, które 
przeznaczają nadwyżki w pierwszej 
kolejności na przedsięwzięcia oparte na 
zrównoważonym rozwoju, realizowane w 
interesie użytkowników usług i w interesie 
ogólnym;

Or. en

Poprawka 87
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla tradycyjną rolę państwa 
jako dostawcy usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym, ale 
uważa, że otwarcie tego sektora dla 
prywatnych usługodawców zwiększy 
dostępność i jakość usług oraz zwiększy 
możliwości wyboru dla konsumentów;
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Or. cs

Poprawka 88
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. potwierdza swoje zaangażowanie w 
świadczenie nowoczesnych SSGI o 
wysokiej jakości, które są formą 
urzeczywistnienia wielu wartości 
zawartych w europejskim projekcie, takich 
jak równość, solidarność, praworządność i 
poszanowanie godności ludzkiej, a także 
zasad dostępności, powszechności usług, 
skuteczności, gospodarnego zarządzania 
zasobami, ciągłości, bliskości względem 
użytkowników usług oraz przejrzystości;

Or. en

Poprawka 89
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

7a. W związku z powyższym uznaje za 
ważne stwierdzenie, że proces prywatyzacji 
dostaw SSGI nie musi być zatem 
korzystny, zarówno pod względem 
gospodarczym, jakości dostaw usług, jak i 
skuteczności procesu realizacji ustalonych 
celów;

Or. it
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Poprawka 90
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Tytuł przed ustępem 8 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ograniczenia regulacyjne w świadczeniu 
SSGI

Or. en

Poprawka 91
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że władze krajowe i lokalne 
zaangażowane w świadczenie lub zlecanie 
SSGI potrzebują jasno określonej 
podstawy prawnej dla swych usług i 
wydatków, a także podkreśla, że choć 
system informacji i wyjaśnień rozwijany 
przez Komisję ma zasadnicze znaczenie, to 
jest niewystarczający i nie chroni 
dostawców SSGI przez zarzutami natury 
prawnej;

8. podkreśla konieczność doprecyzowania 
i oceny stosowania przepisów UE w 
odniesieniu do SSGI w celu zwiększenia
pewności prawa, zgodnie z art. 14 TFUE i 
Protokołem nr 26; przypomina, że 
ustawiczny strach przed wyzwaniami o 
charakterze prawnym zniechęca 
dostawców SSGI i usług publicznych, oraz 
że strach ten skłania władze publiczne do 
stosowania niewłaściwych zasad 
udzielania zamówień publicznych, które 
skutkują ponoszeniem dodatkowych 
kosztów z środków publicznych; apeluje 
do Komisji o zapewnienie pewności prawa 
w odniesieniu do SSGI, zwłaszcza gdy 
legislacja wywiera wpływ na wykonywanie 
SSGI; podkreśla, że należy poprawić 
kryterium przyznawania upoważnienia do 
wykonywania SSGI poprzez większą 
elastyczność jego stosowania;

Or. en
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Poprawka 92
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że władze krajowe i lokalne 
zaangażowane w świadczenie lub zlecanie 
SSGI potrzebują jasno określonej 
podstawy prawnej dla swych usług i 
wydatków, a także podkreśla, że choć
system informacji i wyjaśnień rozwijany
przez Komisję ma zasadnicze znaczenie, 
to jest niewystarczający i nie chroni 
dostawców SSGI przez zarzutami natury 
prawnej;

8. podkreśla, że władze krajowe i lokalne 
zaangażowane w świadczenie lub zlecanie 
SSGI potrzebują pewności prawa dla 
swych usług i wydatków, a także z 
zadowoleniem ocenia różnorakie 
działania podejmowane w ostatnich latach
przez Komisję na rzecz objaśniania i 
upraszczania stosowania przepisów 
wspólnotowych w zakresie SGI i SSGI;

Or. en

Poprawka 93
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że władze krajowe i lokalne 
zaangażowane w świadczenie lub zlecanie 
SSGI potrzebują jasno określonej 
podstawy prawnej dla swych usług i 
wydatków, a także podkreśla, że choć 
system informacji i wyjaśnień rozwijany 
przez Komisję ma zasadnicze znaczenie, to 
jest niewystarczający i nie chroni 
dostawców SSGI przez zarzutami natury 
prawnej;

8. podkreśla, że władze krajowe i lokalne 
zaangażowane w świadczenie lub zlecanie 
SSGI potrzebują jasno określonych 
przepisów dla swych usług i wydatków 
przy pełnym poszanowaniu zasady 
pomocniczości; 

Or. en
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Poprawka 94
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że władze krajowe i lokalne 
zaangażowane w świadczenie lub zlecanie 
SSGI potrzebują jasno określonej 
podstawy prawnej dla swych usług i 
wydatków, a także podkreśla, że choć 
system informacji i wyjaśnień rozwijany 
przez Komisję ma zasadnicze znaczenie, 
to jest niewystarczający i nie chroni 
dostawców SSGI przez zarzutami natury 
prawnej;

8. podkreśla, że władze krajowe i lokalne 
zaangażowane w świadczenie lub zlecanie 
SSGI potrzebują jasno określonej 
podstawy prawnej dla swych usług i 
wydatków, a także podkreśla, że system 
informacji i wyjaśnień rozwijany przez 
Komisję powinien opierać się na metodyce 
udostępnianej organom będącym 
organizatorami usług i zawierającej 
wytyczne dotyczące stosowania przepisów 
UE;

Or. fr

Poprawka 95
Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że władze krajowe i lokalne 
zaangażowane w świadczenie lub zlecanie 
SSGI potrzebują jasno określonej 
podstawy prawnej dla swych usług i 
wydatków, a także podkreśla, że choć 
system informacji i wyjaśnień rozwijany 
przez Komisję ma zasadnicze znaczenie, to 
jest niewystarczający i nie chroni 
dostawców SSGI przez zarzutami natury
prawnej;

8. podkreśla, że władze krajowe i lokalne 
zaangażowane w świadczenie lub zlecanie 
SSGI potrzebują jasno określonej 
podstawy prawnej dla swych usług i 
wydatków, a także podkreśla, że choć 
system informacji i wyjaśnień rozwijany 
przez Komisję ma zasadnicze znaczenie, to 
jest niewystarczający i nie zapewnia 
pewności prawa, która gwarantowałaby 
wypełnianie przez nie ich misji;

Or. en
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Poprawka 96
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 8 

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że władze krajowe i lokalne 
zaangażowane w świadczenie lub zlecanie 
SSGI potrzebują jasno określonej 
podstawy prawnej dla swych usług i 
wydatków, a także podkreśla, że choć 
system informacji i wyjaśnień rozwijany 
przez Komisję ma zasadnicze znaczenie, to 
jest niewystarczający i nie chroni 
dostawców SSGI przez zarzutami natury 
prawnej;

8. podkreśla, że władze krajowe i lokalne 
zaangażowane w świadczenie lub zlecanie 
SSGI potrzebują jasno określonej 
podstawy prawnej dla swych usług i 
wydatków, a także podkreśla, że choć 
system informacji i wyjaśnień rozwijany 
przez Komisję ma zasadnicze znaczenie, to 
jest niewystarczający i nie chroni 
dostawców SSGI przez zarzutami natury 
prawnej, utrwalając brak pewności prawa;

Or. en

Poprawka 97
Licia Ronzulli

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

8a. Podkreśla, że władze krajowe i lokalne 
odpowiadają za zapewnienie właściwego 
funkcjonowania SSGI, utrzymując wysoki 
poziom jakości;

Or. it

Poprawka 98
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

8a. uważa, że należy podjąć działania w 
celu usunięcia obecnej niepewności 
prawa w zakresie SSGI, wyraźnie 
określając, że dobra publiczne, usługi 
publiczne, usługi świadczone w interesie 
ogólnym i sektor nienastawiony na zysk 
(„not-for-profit”) nie podlegają przepisom 
dotyczącym konkurencji, pomocy 
publicznej, zamówień publicznych i rynku 
wewnętrznego, ale tworzą sektor kierujący 
się wyłącznie interesem publicznym, który 
jest zorganizowany zgodnie z zasadą 
pomocniczości w ramach wyłącznej 
kompetencji państw członkowskich oraz 
ich odpowiednich władz regionalnych i 
lokalnych, w celu zapewnienia jego 
należytego funkcjonowania; 

Or. pt

Poprawka 99
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że oczekiwanie od Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
dalszego orzekania w sprawach, które 
powinny być ujęte w prawodawstwie, nie 
jest ani skuteczne, ani dopuszczalne z 
punktu widzenia demokracji;

skreślony

Or. en
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Poprawka 100
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że oczekiwanie od Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
dalszego orzekania w sprawach, które 
powinny być ujęte w prawodawstwie, nie 
jest ani skuteczne, ani dopuszczalne z 
punktu widzenia demokracji;

skreślony

Or. en

Poprawka 101
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 9 

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że oczekiwanie od Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
dalszego orzekania w sprawach, które 
powinny być ujęte w prawodawstwie, nie 
jest ani skuteczne, ani dopuszczalne z 
punktu widzenia demokracji;

9. uważa, że oczekuje się od Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
dalszego orzekania w sprawach, które 
powinny być ujęte w prawodawstwie; 
uważa, że liczba spraw dotyczących tej 
kwestii, które rozpatrywane są przez 
Trybunał, wyraźnie świadczy o braku 
pewności prawa; wskazuje na długotrwały 
dialog z zainteresowanymi podmiotami 
dotyczący tej kwestii i apeluje do Komisji, 
by wreszcie przystąpiła do działania; 
uważa, że ramy prawne, które definiują 
SSGI w oparciu o prawa podstawowe, 
wzmacniają zasady pomocniczości i 
lokalnego sprawowania rządów oraz 
wyłączają SSGI z zakresu obowiązywania 
zasad rynkowych, umożliwiłyby podjęcie 
spójnych działań o charakterze prawnym 
w następstwie komunikatu z 2007 r. w 
sprawie SGI;
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Or. en

Poprawka 102
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Tytuł przed ustępem 10 

Projekt rezolucji Poprawka

Polityka gospodarcza i budżetowa

Or. en

Poprawka 103
Damien Abad

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że SSGI stanowią konieczną 
inwestycję na rzecz przyszłości Europy 
oraz że wywiera się na nie znaczny nacisk 
ze względu na kryzysy gospodarcze i 
bankowe, a także rządowe programy 
oszczędnościowe, które prowadzą do 
jeszcze większego popytu na te usługi;

10. podkreśla, że SSGI stanowią konieczną 
inwestycję na rzecz przyszłości Europy; 
sądzi, że w kontekście kryzysu 
gospodarczego i budżetowego należy 
przyjąć wyważone podejście oparte na 
zachowaniu ciągłości i jakości usług 
socjalnych, a także zwiększeniu ich 
skuteczności;

Or. en

Poprawka 104
Françoise Castex

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że SSGI stanowią konieczną 
inwestycję na rzecz przyszłości Europy 

10. podkreśla, że SSGI, które odegrały 
znaczącą rolę automatycznego 
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oraz że wywiera się na nie znaczny nacisk 
ze względu na kryzysy gospodarcze i 
bankowe, a także rządowe programy 
oszczędnościowe, które prowadzą do 
jeszcze większego popytu na te usługi;

stabilizatora społeczno-gospodarczego 
podczas kryzysów gospodarczych i 
bankowych – zwłaszcza od strony 
socjalnej poprzez systemy zabezpieczenia 
społecznego, stanowią konieczną 
inwestycję na rzecz przyszłości Europy 
oraz że wywiera się na nie znaczny nacisk 
ze względu na kryzysy gospodarcze i 
bankowe, a także rządowe programy 
oszczędnościowe, które prowadzą do 
jeszcze większego popytu na te usługi;

Or. en

Poprawka 105
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że SSGI stanowią konieczną 
inwestycję na rzecz przyszłości Europy 
oraz że wywiera się na nie znaczny nacisk 
ze względu na kryzysy gospodarcze i 
bankowe, a także rządowe programy 
oszczędnościowe, które prowadzą do 
jeszcze większego popytu na te usługi;

10. podkreśla, że SSGI stanowią konieczną 
inwestycję na rzecz przyszłości Europy 
oraz że wywiera się na nie znaczny nacisk 
ze względu na kryzysy gospodarcze i 
bankowe, które prowadzą do jeszcze 
większego popytu na te usługi;

Or. fr

Poprawka 106
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 10 

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że SSGI stanowią konieczną 
inwestycję na rzecz przyszłości Europy 
oraz że wywiera się na nie znaczny nacisk 
ze względu na kryzysy gospodarcze i 
bankowe, a także rządowe programy 

10. podkreśla, że SSGI stanowią konieczną 
inwestycję na rzecz przyszłości Europy 
oraz że niestety wywiera się na nie znaczny 
nacisk ze względu na kryzysy gospodarcze 
i finansowe, a także rządowe programy 
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oszczędnościowe, które prowadzą do 
jeszcze większego popytu na te usługi;

oszczędnościowe, które prowadzą do 
jeszcze większego popytu na te usługi; 
przypomina o zawartych w strategii 
„Europa 2020” celach związanych z 
eliminacją ubóstwa oraz o pilnej potrzebie 
ich osiągnięcia;

Or. en

Poprawka 107
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że SSGI stanowią konieczną 
inwestycję na rzecz przyszłości Europy 
oraz że wywiera się na nie znaczny nacisk 
ze względu na kryzysy gospodarcze i 
bankowe, a także rządowe programy 
oszczędnościowe, które prowadzą do 
jeszcze większego popytu na te usługi;

10. podkreśla, że SSGI stanowią konieczną 
inwestycję na rzecz gospodarczej 
przyszłości Europy oraz że wywiera się na 
nie znaczny nacisk ze względu na kryzysy 
gospodarcze i bankowe, a także rządowe 
programy oszczędnościowe, które 
prowadzą do jeszcze większego popytu na 
te usługi;

Or. en

Poprawka 108
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że w czasie kryzysu 
finansów publicznych, który spowodował 
zmniejszenie wydatków na usługi 
socjalne, szczególną uwagę należy zwrócić 
na kobiety, które są głównymi 
beneficjentami usług socjalnych i 
pracownikami zatrudnionymi przez 
świadczące te usługi podmioty;
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Or. en

Poprawka 109
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że obecnie najważniejszym 
wyzwaniem w zakresie świadczenia SSGI 
jest utrzymanie jakości i zakresu tych 
usług w sytuacji, w której wywierane są 
silne naciski na finanse publiczne w 
poszczególnych państwach członkowskich 
UE;

Or. cs

Poprawka 110
Licia Ronzulli

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

10a. Podkreśla, że w obecnej sytuacji 
niepewnego wzrostu i zatrudnienia stale 
rośnie zapotrzebowanie na SSGI, 
zważywszy również na fakt stwarzania 
nowych potrzeb przez zmiany 
demograficzne;

Or. it

Poprawka 111
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

10a. zauważa, że kryzys gospodarczy i 
finansowy oraz polityki oszczędnościowe 
narzucone przez państwa członkowskie 
nie powinny zniechęcać do inwestowania 
w SSGI, ale wprost przeciwnie, zważywszy 
na ich znaczenie i absolutną konieczność, 
takie usługi wymagają konsolidacji w celu 
zaspokojenia potrzeb jednostek;

Or. pt

Poprawka 112
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że zasada solidarności oraz 
wzmacnianie Unii Europejskiej wymagają 
tego, aby z kryzysem powodującym wzrost 
bezrobocia i ubóstwa walczyć za pomocą 
znacznie ulepszonego budżetu UE, 
wzmocnionych funduszy strukturalnych, 
zwłaszcza Europejskiego Funduszu 
Społecznego, oraz z pomocą nowej 
europejskiej agencji ds. zadłużenia;

skreślony

Or. en

Poprawka 113
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że zasada solidarności oraz 
wzmacnianie Unii Europejskiej wymagają 

skreślony
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tego, aby z kryzysem powodującym wzrost 
bezrobocia i ubóstwa walczyć za pomocą 
znacznie ulepszonego budżetu UE, 
wzmocnionych funduszy strukturalnych, 
zwłaszcza Europejskiego Funduszu 
Społecznego, oraz z pomocą nowej 
europejskiej agencji ds. zadłużenia;

Or. en

Poprawka 114
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że zasada solidarności oraz 
wzmacnianie Unii Europejskiej wymagają 
tego, aby z kryzysem powodującym wzrost 
bezrobocia i ubóstwa walczyć za pomocą 
znacznie ulepszonego budżetu UE, 
wzmocnionych funduszy strukturalnych, 
zwłaszcza Europejskiego Funduszu 
Społecznego, oraz z pomocą nowej 
europejskiej agencji ds. zadłużenia;

11. uważa, że zasada solidarności oraz 
wzmacnianie Unii Europejskiej wymagają
podjęcia odpowiednich środków w celu 
ograniczania ubóstwa i bezrobocia 
spowodowanych kryzysem finansowym, w 
postaci finansowego wzmocnienia 
funduszy strukturalnych;

Or. en

Poprawka 115
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że zasada solidarności oraz 
wzmacnianie Unii Europejskiej wymagają 
tego, aby z kryzysem powodującym wzrost 
bezrobocia i ubóstwa walczyć za pomocą 
znacznie ulepszonego budżetu UE,
wzmocnionych funduszy strukturalnych, 

11. uważa, że zasada solidarności oraz 
wzmacnianie Unii Europejskiej wymagają 
tego, aby z kryzysem powodującym wzrost 
bezrobocia i ubóstwa walczyć poprzez 
realizację bardziej wydajnego budżetu UE
oraz wzmocnienie mechanizmów 
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zwłaszcza Europejskiego Funduszu 
Społecznego, oraz z pomocą nowej 
europejskiej agencji ds. zadłużenia;

gwarantujących skuteczność funduszy 
strukturalnych, zwłaszcza Europejskiego 
Funduszu Społecznego;

Or. it

Poprawka 116
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że zasada solidarności oraz 
wzmacnianie Unii Europejskiej wymagają 
tego, aby z kryzysem powodującym wzrost 
bezrobocia i ubóstwa walczyć za pomocą 
znacznie ulepszonego budżetu UE, 
wzmocnionych funduszy strukturalnych, 
zwłaszcza Europejskiego Funduszu 
Społecznego, oraz z pomocą nowej 
europejskiej agencji ds. zadłużenia;

11. uważa, że zasada solidarności oraz 
wzmacnianie Unii Europejskiej wymagają 
tego, aby z kryzysem powodującym wzrost 
bezrobocia i ubóstwa walczyć za pomocą 
wzmocnionych funduszy strukturalnych, 
zwłaszcza Europejskiego Funduszu 
Społecznego;

Or. de

Poprawka 117
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że zasada solidarności oraz 
wzmacnianie Unii Europejskiej wymagają 
tego, aby z kryzysem powodującym wzrost 
bezrobocia i ubóstwa walczyć za pomocą 
znacznie ulepszonego budżetu UE, 
wzmocnionych funduszy strukturalnych, 
zwłaszcza Europejskiego Funduszu 
Społecznego, oraz z pomocą nowej 

11. uważa, że zasada solidarności oraz 
wzmacnianie Unii Europejskiej wymagają 
tego, aby z kryzysem powodującym wzrost 
bezrobocia i ubóstwa walczyć za pomocą o 
wiele bardziej efektywnej polityki 
budżetowej zarówno na poziomie 
europejskim, jak i krajowym, oraz za 
pomocą wzmocnionych funduszy 
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europejskiej agencji ds. zadłużenia; strukturalnych, zwłaszcza Europejskiego 
Funduszu Społecznego;

Or. cs

Poprawka 118
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 11 

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że zasada solidarności oraz
wzmacnianie Unii Europejskiej wymagają 
tego, aby z kryzysem powodującym wzrost 
bezrobocia i ubóstwa walczyć za pomocą 
znacznie ulepszonego budżetu UE, 
wzmocnionych funduszy strukturalnych, 
zwłaszcza Europejskiego Funduszu 
Społecznego, oraz z pomocą nowej 
europejskiej agencji ds. zadłużenia;

11. uważa, że zasada solidarności oraz 
wzmacnianie Unii Europejskiej wymagają 
tego, aby z kryzysem powodującym wzrost 
bezrobocia i ubóstwa walczyć za pomocą 
znacznie ulepszonego budżetu UE
wykorzystującego nowe zasoby własne 
UE, wzmocnionych funduszy 
strukturalnych, zwłaszcza Europejskiego 
Funduszu Społecznego, oraz z pomocą 
nowej europejskiej agencji ds. zadłużenia;

Or. en

Poprawka 119
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

11a. proponuje utworzyć europejski 
fundusz innowacji społecznej, którego 
celem będzie wspieranie i zwiększanie 
zdolności organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego do eksperymentowania i 
innowacji w zakresie SSGI;

Or. en
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Poprawka 120
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że świadczenie wysokiej jakości 
SSGI wymaga od rządów państw 
członkowskich zapewnienia ram 
finansowych dla SSGI, które 
zagwarantują ciągłość usług i stabilne 
finansowanie, a także godziwe dochody i 
warunki pracy oraz szkolenia dla osób 
świadczących te usługi;

skreślony

Or. en

Poprawka 121
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że świadczenie wysokiej 
jakości SSGI wymaga od rządów państw 
członkowskich zapewnienia ram 
finansowych dla SSGI, które 
zagwarantują ciągłość usług i stabilne 
finansowanie, a także godziwe dochody i 
warunki pracy oraz szkolenia dla osób 
świadczących te usługi;

12. uważa, że w celu świadczenia wysokiej 
jakości SSGI państwa członkowskie 
powinny zapewnić stabilne finansowanie i 
tym samym rentowność;

Or. de

Poprawka 122
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 12 



PE460.966v01-00 60/143 AM\861496PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że świadczenie wysokiej 
jakości SSGI wymaga od rządów państw 
członkowskich zapewnienia ram 
finansowych dla SSGI, które zagwarantują 
ciągłość usług i stabilne finansowanie, a 
także godziwe dochody i warunki pracy 
oraz szkolenia dla osób świadczących te 
usługi;

12. uważa, że świadczenie wysokiej 
jakości SSGI wymaga odpowiednich ram 
finansowych, które zagwarantują ciągłość 
usług i stabilne finansowanie, a także 
godziwe dochody i warunki pracy oraz 
szkolenia dla osób świadczących te usługi;

Or. de

Poprawka 123
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że świadczenie wysokiej 
jakości SSGI wymaga od rządów państw 
członkowskich zapewnienia ram 
finansowych dla SSGI, które zagwarantują 
ciągłość usług i stabilne finansowanie, a 
także godziwe dochody i warunki pracy 
oraz szkolenia dla osób świadczących te 
usługi;

12. uważa, że świadczenie wysokiej 
jakości SSGI wymaga od rządów państw 
członkowskich zapewnienia odpowiednich 
warunków, które zagwarantują ciągłość 
usług, a także godziwe warunki pracy oraz 
szkolenia dla osób, które je świadczą;

Or. en

Poprawka 124
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 12 

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że świadczenie wysokiej 
jakości SSGI wymaga od rządów państw 

12. uważa, że świadczenie wysokiej 
jakości SSGI wymaga od rządów państw 
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członkowskich zapewnienia ram 
finansowych dla SSGI, które zagwarantują 
ciągłość usług i stabilne finansowanie, a 
także godziwe dochody i warunki pracy 
oraz szkolenia dla osób świadczących te 
usługi;

członkowskich zapewnienia ram 
finansowych dla SSGI, które zagwarantują 
ciągłość usług i stabilne finansowanie, a 
także godziwe dochody i warunki pracy 
oraz szkolenia dla osób zatrudnionych w 
tym sektorze;

Or. en

Poprawka 125
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla również, że każde 
przeniesienie uprawnień w zakresie SSGI 
z państw członkowskich na władze 
regionalne i lokalne musi odbywać się w 
ramach mechanizmu koordynacji, aby 
uniknąć zróżnicowanej jakości usług 
świadczonych na różnych obszarach, oraz 
przy jednoczesnym przeniesieniu środków 
pozwalających zachowanie świadczenia 
powszechnie dostępnych usług wysokiej 
jakości, które w skuteczny sposób 
umożliwiają wykonywanie praw przez 
użytkowników oraz zaspokojenie ich 
potrzeb;

Or. it

Poprawka 126
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że w celu zachowania 
świadczenia wysokiej jakości SSGI 

skreślony
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państwa członkowskie potrzebują nowych 
źródeł przychodów, takich jak podatek od 
transakcji finansowych;

Or. en

Poprawka 127
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że w celu zachowania 
świadczenia wysokiej jakości SSGI 
państwa członkowskie potrzebują nowych 
źródeł przychodów, takich jak podatek od 
transakcji finansowych;

skreślony

Or. de

Poprawka 128
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że w celu zachowania 
świadczenia wysokiej jakości SSGI 
państwa członkowskie potrzebują nowych 
źródeł przychodów, takich jak podatek od 
transakcji finansowych;

skreślony

Or. cs

Poprawka 129
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 13 
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Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że w celu zachowania 
świadczenia wysokiej jakości SSGI 
państwa członkowskie potrzebują nowych 
źródeł przychodów, takich jak podatek od 
transakcji finansowych;

skreślony

Or. de

Poprawka 130
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że w celu zachowania 
świadczenia wysokiej jakości SSGI 
państwa członkowskie potrzebują nowych 
źródeł przychodów, takich jak podatek od 
transakcji finansowych;

skreślony

Or. it

Poprawka 131
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że w celu zachowania 
świadczenia wysokiej jakości SSGI 
państwa członkowskie potrzebują nowych 
źródeł przychodów, takich jak podatek od 
transakcji finansowych;

13. jest zdania, że państwa członkowskie 
muszą zapewniać wsparcie finansowe w 
celu zachowania świadczenia wysokiej 
jakości SSGI oraz zagwarantowania ich 
ciągłości;
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Or. en

Poprawka 132
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że w celu zachowania 
świadczenia wysokiej jakości SSGI 
państwa członkowskie potrzebują nowych 
źródeł przychodów, takich jak podatek od 
transakcji finansowych;

13. jest zdania, że w celu zachowania 
świadczenia wysokiej jakości SSGI 
państwa członkowskie potrzebują nowych 
źródeł przychodów dostosowanych do 
szczególnego charakteru tych usług;

Or. en

Poprawka 133
Veronica Lope Fontagné

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że w celu zachowania 
świadczenia wysokiej jakości SSGI 
państwa członkowskie potrzebują nowych 
źródeł przychodów, takich jak podatek od 
transakcji finansowych;

13. jest zdania, że w celu zachowania 
świadczenia wysokiej jakości SSGI 
państwa członkowskie potrzebują 
odpowiednich źródeł przychodów;

Or. es

Poprawka 134
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że w celu zachowania 
świadczenia wysokiej jakości SSGI 

13. jest zdania, że również w celu 
zachowania świadczenia wysokiej jakości 



AM\861496PL.doc 65/143 PE460.966v01-00

PL

państwa członkowskie potrzebują nowych 
źródeł przychodów, takich jak podatek od 
transakcji finansowych;

SSGI państwa członkowskie potrzebują 
nowych źródeł przychodów. W związku z 
powyższym – zgodnie ze sprawozdaniem 
Parlamentu Europejskiego nr 
P7_TA(2011)0080 w sprawie 
innowacyjnych metod finansowania na 
szczeblu globalnym i europejskim –
należałoby, oprócz zastosowania innych 
środków, wprowadzić podatek od 
transakcji finansowych, z którego dochody 
stanowiłyby znaczące źródło środków 
zarówno dla budżetu wspólnotowego, jak i 
państw członkowskich;

Or. it

Poprawka 135
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że w celu zachowania 
świadczenia wysokiej jakości SSGI 
państwa członkowskie potrzebują nowych 
źródeł przychodów, takich jak podatek od 
transakcji finansowych;

13. jest zdania, że w celu zachowania 
świadczenia wysokiej jakości SSGI 
państwa członkowskie potrzebują nowych 
źródeł przychodów, takich jak podatek od 
transakcji finansowych (FTT), 
zaaprobowany przez Parlament 
Europejski w dniach 20 października 2010 
r. i 8 marca 2011 r.; w związku z tym 
apeluje do Komisji o bezzwłoczne 
przedstawienie studium wykonalności 
dotyczącego FTT i przedłożenie 
konkretnych wniosków legislacyjnych;

Or. en

Poprawka 136
Karima Delli
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Projekt rezolucji
Ustęp 13 

Projekt rezolucji Poprawka

13. jest zdania, że w celu zachowania 
świadczenia wysokiej jakości SSGI 
państwa członkowskie potrzebują nowych 
źródeł przychodów, takich jak podatek od 
transakcji finansowych;

13. jest zdania, że w celu zachowania 
świadczenia wysokiej jakości SSGI 
państwa członkowskie potrzebują nowych 
źródeł przychodów, takich jak podatek od 
transakcji finansowych, progresywne 
opodatkowanie dochodu według wyższych 
stawek oraz opodatkowanie 
uwzględniające wykorzystanie zasobów;

Or. en

Poprawka 137
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Tytuł i śródtytuł przed ustępem 14 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Wady ram regulacyjnych w zakresie SSGI
Zagadnienia ogólne

Or. en

Poprawka 138
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że istnieje powszechne 
europejskie porozumienie co do tego, że 
SSGI mają zasadnicze znaczenie dla 
dobrobytu naszych narodów i skutecznej 
gospodarki, lecz brak jest jakiegokolwiek 
porozumienia wewnątrz Komisji i Rady 
lub też między nimi w sprawie wdrożenia 

14. uważa, że istnieje powszechne 
europejskie porozumienie co do tego, że 
SSGI mają zasadnicze znaczenie dla 
dobrobytu naszych narodów i skutecznej 
gospodarki;
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praktycznych środków mających na celu 
przezwyciężenie znanych przeszkód 
stojących na drodze świadczeniu i 
rozwojowi SSGI;

Or. en

Poprawka 139
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że istnieje powszechne 
europejskie porozumienie co do tego, że 
SSGI mają zasadnicze znaczenie dla 
dobrobytu naszych narodów i skutecznej 
gospodarki, lecz brak jest jakiegokolwiek 
porozumienia wewnątrz Komisji i Rady 
lub też między nimi w sprawie wdrożenia 
praktycznych środków mających na celu 
przezwyciężenie znanych przeszkód 
stojących na drodze świadczeniu i 
rozwojowi SSGI;

14. uważa, że istnieje powszechne 
europejskie porozumienie co do tego, że 
SSGI mają zasadnicze znaczenie dla 
dobrobytu naszych narodów i skutecznej 
gospodarki; uważa, że UE powinna czynić 
znacznie więcej, aby propagować ich 
znaczenie; wskazuje na zainteresowanie 
lepszym zrozumieniem powszechnych 
koncepcji dotyczących jakości SSGI; 
wzywa Komisję do opracowania metodyki, 
która będzie lepiej dostosowana do władz 
oferujących usługi publiczne i podmiotów 
gospodarczych oraz będzie zrozumiała, 
bezpośrednio stosowana i dostępna we 
wszystkich językach urzędowych UE;

Or. en

Poprawka 140
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 14 

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że istnieje powszechne 
europejskie porozumienie co do tego, że 
SSGI mają zasadnicze znaczenie dla 

14. uważa, że istnieje powszechne 
europejskie porozumienie co do tego, że 
SSGI mają zasadnicze znaczenie dla 
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dobrobytu naszych narodów i skutecznej 
gospodarki, lecz brak jest jakiegokolwiek 
porozumienia wewnątrz Komisji i Rady 
lub też między nimi w sprawie wdrożenia 
praktycznych środków mających na celu 
przezwyciężenie znanych przeszkód 
stojących na drodze świadczeniu i 
rozwojowi SSGI;

dobrobytu naszych narodów i skutecznej 
gospodarki, lecz brak jest jakiegokolwiek 
porozumienia wewnątrz Komisji i Rady 
lub też między nimi w sprawie wdrożenia 
praktycznych środków mających na celu 
wzmocnienie SSGI;

Or. de

Poprawka 141
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla to, że państwa członkowskie 
i władze lokalne muszą mieć wolny wybór 
co do sposobu finansowania i świadczenia 
SSGI, czy to w sposób bezpośredni, czy też 
inny, z wykorzystaniem wszystkich 
dostępnych instrumentów, aby 
zagwarantować, że cele Unii w zakresie 
polityki socjalnej nie zostaną osłabione 
przez przepisy jednolitego rynku, i z 
jednoczesnym wspieraniem środowiska, 
które promuje jakość, przystępność i 
skuteczność świadczonych usług;

15. podkreśla, że państwa członkowskie i 
władze lokalne muszą mieć wolny wybór 
co do sposobu finansowania i świadczenia 
SSGI, z jednoczesnym wspieraniem 
środowiska, które promuje jakość, 
przystępność i skuteczność świadczonych 
usług;

Or. en

Poprawka 142
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla to, że państwa członkowskie 
i władze lokalne muszą mieć wolny wybór 

15. podkreśla to, że państwa członkowskie 
i władze lokalne muszą mieć wolny wybór 
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co do sposobu finansowania i świadczenia 
SSGI, czy to w sposób bezpośredni, czy też 
inny, z wykorzystaniem wszystkich 
dostępnych instrumentów, aby 
zagwarantować, że cele Unii w zakresie 
polityki socjalnej nie zostaną osłabione 
przez przepisy jednolitego rynku, i z 
jednoczesnym wspieraniem środowiska, 
które promuje jakość, przystępność i 
skuteczność świadczonych usług;

co do sposobu finansowania i świadczenia 
SSGI, czy to w sposób bezpośredni, czy też 
inny, z wykorzystaniem wszystkich 
dostępnych instrumentów i z 
jednoczesnym wspieraniem środowiska, 
które promuje jakość, przystępność i 
skuteczność świadczonych usług;

Or. it

Poprawka 143
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla to, że państwa członkowskie 
i władze lokalne muszą mieć wolny wybór 
co do sposobu finansowania i świadczenia 
SSGI, czy to w sposób bezpośredni, czy też 
inny, z wykorzystaniem wszystkich 
dostępnych instrumentów, aby 
zagwarantować, że cele Unii w zakresie 
polityki socjalnej nie zostaną osłabione 
przez przepisy jednolitego rynku, i z 
jednoczesnym wspieraniem środowiska, 
które promuje jakość, przystępność i 
skuteczność świadczonych usług;

15. podkreśla to, że państwa członkowskie 
i władze lokalne muszą mieć wolny wybór 
w przypadku sposobu finansowania i 
świadczenia SSGI, czy to w sposób 
bezpośredni, czy też inny, z 
wykorzystaniem wszystkich dostępnych 
instrumentów; cele Unii w zakresie 
polityki socjalnej nie powinny zostać 
osłabione, nie należy jednak również 
pomijać zasad rynku wewnętrznego, gdy 
SSGI mogą być realizowane w oparciu o 
zasady rynkowe i tym samym stanowić 
powiększający się rynek pracy;

Or. de
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Poprawka 144
Damien Abad

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla to, że państwa członkowskie 
i władze lokalne muszą mieć wolny wybór 
co do sposobu finansowania i świadczenia 
SSGI, czy to w sposób bezpośredni, czy też 
inny, z wykorzystaniem wszystkich 
dostępnych instrumentów, aby 
zagwarantować, że cele Unii w zakresie 
polityki socjalnej nie zostaną osłabione 
przez przepisy jednolitego rynku, i z 
jednoczesnym wspieraniem środowiska, 
które promuje jakość, przystępność i 
skuteczność świadczonych usług;

15. podkreśla to, że państwa członkowskie 
i władze lokalne muszą mieć wolny wybór 
co do sposobu finansowania i świadczenia 
SSGI, zgodnie z ogólnymi zasadami 
określonymi w Traktacie 
(niedyskryminacja, równe traktowanie, 
proporcjonalność); w tym kontekście 
zwraca uwagę na przepisy regulujące 
konkurencję w odniesieniu do 
usługodawców, aby zagwarantować 
uczciwą konkurencję między publicznymi 
i prywatnymi przedsiębiorstwami 
świadczącymi SSGI w celu zapewnienia 
osiągnięcia celów Unii w zakresie polityki 
socjalnej oraz wspierania środowiska, 
które promuje jakość, przystępność i 
skuteczność świadczonych usług;

Or. en

Poprawka 145
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla to, że państwa członkowskie 
i władze lokalne muszą mieć wolny wybór 
co do sposobu finansowania i świadczenia 
SSGI, czy to w sposób bezpośredni, czy też 
inny, z wykorzystaniem wszystkich 
dostępnych instrumentów, aby 
zagwarantować, że cele Unii w zakresie 
polityki socjalnej nie zostaną osłabione 
przez przepisy jednolitego rynku, i z 
jednoczesnym wspieraniem środowiska, 

15. podkreśla to, że państwa członkowskie 
i władze lokalne muszą mieć wolny wybór 
co do sposobu finansowania i świadczenia 
SSGI, czy to w sposób bezpośredni, czy też 
inny, z wykorzystaniem wszystkich 
dostępnych instrumentów, przy pełnym 
poszanowaniu obowiązujących przepisów 
dotyczących jednolitego rynku i 
konkurencji oraz interesów użytkowników 
usług, i z jednoczesnym wspieraniem 



AM\861496PL.doc 71/143 PE460.966v01-00

PL

które promuje jakość, przystępność i 
skuteczność świadczonych usług;

środowiska, które promuje jakość, 
przystępność i skuteczność świadczonych 
usług;

Or. en

Poprawka 146
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla to, że państwa członkowskie 
i władze lokalne muszą mieć wolny wybór
co do sposobu finansowania i świadczenia 
SSGI, czy to w sposób bezpośredni, czy też 
inny, z wykorzystaniem wszystkich 
dostępnych instrumentów, aby 
zagwarantować, że cele Unii w zakresie 
polityki socjalnej nie zostaną osłabione 
przez przepisy jednolitego rynku, i z 
jednoczesnym wspieraniem środowiska, 
które promuje jakość, przystępność i 
skuteczność świadczonych usług;

15. podkreśla to, że co do zasady to 
państwa członkowskie decydują o sposobie
finansowania i świadczenia SSGI, czy to w 
sposób bezpośredni, czy też inny, z 
wykorzystaniem wszystkich dostępnych 
instrumentów, aby zagwarantować, że cele 
Unii w zakresie polityki socjalnej nie 
zostaną osłabione przez przepisy 
jednolitego rynku, i z jednoczesnym 
wspieraniem środowiska, które promuje 
jakość, przystępność i skuteczność 
świadczonych usług;

Or. cs

Poprawka 147
Françoise Castex

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla to, że państwa członkowskie 
i władze lokalne muszą mieć wolny wybór 
co do sposobu finansowania i świadczenia 
SSGI, czy to w sposób bezpośredni, czy też 
inny, z wykorzystaniem wszystkich 
dostępnych instrumentów, aby 
zagwarantować, że cele Unii w zakresie 
polityki socjalnej nie zostaną osłabione 

15. podkreśla to, że państwa członkowskie 
i władze lokalne muszą mieć wolny wybór 
co do sposobu finansowania i świadczenia 
SSGI, czy to w sposób bezpośredni, czy też 
inny; podkreśla również, że sami 
usługodawcy oferujący SSGI muszą 
posiadać zdolność działania 
umożliwiającą im przewidywanie decyzji 
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przez przepisy jednolitego rynku, i z 
jednoczesnym wspieraniem środowiska, 
które promuje jakość, przystępność i 
skuteczność świadczonych usług;

publicznych, z wykorzystaniem wszystkich 
dostępnych instrumentów, aby 
zagwarantować, że cele Unii w zakresie 
polityki socjalnej nie zostaną osłabione 
przez przepisy jednolitego rynku, i z 
jednoczesnym wspieraniem środowiska, 
które promuje jakość, przystępność i 
skuteczność świadczonych usług;

Or. en

Poprawka 148
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla to, że państwa członkowskie 
i władze lokalne muszą mieć wolny wybór 
co do sposobu finansowania i świadczenia 
SSGI, czy to w sposób bezpośredni, czy też 
inny, z wykorzystaniem wszystkich 
dostępnych instrumentów, aby 
zagwarantować, że cele Unii w zakresie 
polityki socjalnej nie zostaną osłabione 
przez przepisy jednolitego rynku, i z 
jednoczesnym wspieraniem środowiska, 
które promuje jakość, przystępność i 
skuteczność świadczonych usług;

15. podkreśla to, że państwa członkowskie 
i władze lokalne muszą mieć wolny wybór 
w ramach gospodarki rynkowej co do 
sposobu finansowania i świadczenia SSGI, 
czy to w sposób bezpośredni, czy też inny, 
z wykorzystaniem wszystkich dostępnych 
instrumentów, aby zagwarantować, że cele 
Unii w zakresie polityki socjalnej zostaną 
osiągnięte, i z jednoczesnym wspieraniem 
środowiska, które promuje jakość, 
przystępność i skuteczność świadczonych 
usług;

Or. en

Poprawka 149
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla to, że państwa członkowskie 
i władze lokalne muszą mieć wolny wybór 

15. podkreśla to, że państwa członkowskie 
i władze lokalne muszą mieć wolny wybór 
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co do sposobu finansowania i świadczenia 
SSGI, czy to w sposób bezpośredni, czy też 
inny, z wykorzystaniem wszystkich 
dostępnych instrumentów, aby 
zagwarantować, że cele Unii w zakresie 
polityki socjalnej nie zostaną osłabione 
przez przepisy jednolitego rynku, i z 
jednoczesnym wspieraniem środowiska, 
które promuje jakość, przystępność i 
skuteczność świadczonych usług;

co do sposobu finansowania i świadczenia 
SSGI, czy to w sposób bezpośredni, czy też 
inny, z wykorzystaniem wszystkich 
dostępnych instrumentów, zwłaszcza 
rozwiązań alternatywnych względem 
zamówień publicznych, aby 
zagwarantować, że cele Unii w zakresie 
polityki socjalnej nie zostaną osłabione 
przez przepisy jednolitego rynku, i z 
jednoczesnym wspieraniem środowiska, 
które promuje jakość, dostępność,
przystępność i skuteczność świadczonych 
usług;

Or. en

Poprawka 150
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla to, że państwa członkowskie 
i władze lokalne muszą mieć wolny wybór 
co do sposobu finansowania i świadczenia 
SSGI, czy to w sposób bezpośredni, czy też 
inny, z wykorzystaniem wszystkich 
dostępnych instrumentów, aby 
zagwarantować, że cele Unii w zakresie 
polityki socjalnej nie zostaną osłabione 
przez przepisy jednolitego rynku, i z 
jednoczesnym wspieraniem środowiska, 
które promuje jakość, przystępność i 
skuteczność świadczonych usług;

15. podkreśla to, że państwa członkowskie 
i władze lokalne muszą mieć wolny wybór 
co do sposobu finansowania i świadczenia 
SSGI, czy to w sposób bezpośredni, czy też 
inny, z wykorzystaniem wszystkich 
dostępnych instrumentów, aby w pełni 
zagwarantować zgodność z interesami 
użytkowników usług i poszanowanie 
obowiązujących przepisów dotyczących 
jednolitego rynku i konkurencji, i z 
jednoczesnym wspieraniem środowiska, 
które promuje jakość, przystępność i 
skuteczność świadczonych usług;

Or. en
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Poprawka 151
Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 15 

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla to, że państwa członkowskie 
i władze lokalne muszą mieć wolny wybór 
co do sposobu finansowania i świadczenia 
SSGI, czy to w sposób bezpośredni, czy też 
inny, z wykorzystaniem wszystkich
dostępnych instrumentów, aby 
zagwarantować, że cele Unii w zakresie 
polityki socjalnej nie zostaną osłabione 
przez przepisy jednolitego rynku, i z 
jednoczesnym wspieraniem środowiska, 
które promuje jakość, przystępność i 
skuteczność świadczonych usług;

15. Podkreśla to, że państwa członkowskie 
i władze lokalne muszą mieć wolny wybór 
co do sposobu finansowania i świadczenia 
SSGI, czy to w sposób bezpośredni, czy też 
inny, z wykorzystaniem wszystkich 
dostępnych instrumentów, aby 
zagwarantować, że cele Unii w zakresie 
polityki socjalnej nie zostaną osłabione 
przez przepisy jednolitego rynku, i z 
jednoczesnym wspieraniem środowiska, 
które promuje jakość, dostępność,
przystępność i skuteczność świadczonych 
usług;

Or. en

Poprawka 152
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że jakość usług musi 
opierać się na regularnych i całościowych 
konsultacjach z użytkownikami, którzy są 
podatnikami, ponieważ usługi muszą w 
pierwszej kolejności zaspokajać ich 
potrzeby;

Or. fr
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Poprawka 153
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

15a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o poszanowanie 
różnorodności metod organizowania i 
zarządzania SSGI, ich zasobów oraz 
metod finansowania takich usług; wzywa 
państwa członkowskie do wycofania 
„reform”, które zinstytucjonalizowały 
rynkowe modele świadczenia usług 
socjalnych, wprowadzając obowiązki w 
zakresie konkurencji i zamówień 
publicznych, oraz do zaprzestania 
propagowania partnerstw publiczno-
prywatnych lub zlecania świadczenia 
usług socjalnych sektorowi prywatnemu, 
gdyż są to wprowadzające w błąd strategie 
„modernizacji” usług socjalnych; uważa, 
że najodpowiedniejszą strategią 
zapewnienia wysokiej jakości 
całościowych usług socjalnych 
sprzyjających włączeniu społecznemu jest 
dbałość o propagowanie interesu 
ogólnego i zapewnienie świadczenia 
skutecznych usług o wysokiej jakości 
zarówno przez sektor publiczny, jak i 
„trzeci” sektor nienastawiony na zysk 
(„not-for-profit”) lub gospodarkę 
społeczną;

Or. pt

Poprawka 154
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo,

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do tego, aby prawodawstwo UE 16. wzywa do tego, aby prawodawstwo UE 
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umożliwiło towarzystwom ubezpieczeń 
wzajemnych, stowarzyszeniom i 
fundacjom działanie na szczeblu 
transnarodowym;

uznało swoisty charakter europejskich 
modeli organizacji i działania gospodarki 
społecznej oraz zapewniło specjalne ramy 
prawne towarzystwom ubezpieczeń 
wzajemnych, stowarzyszeniom, 
spółdzielniom i fundacjom umożliwiające 
działanie na szczeblu transnarodowym;

Or. fr

Poprawka 155
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do tego, aby prawodawstwo UE 
umożliwiło towarzystwom ubezpieczeń 
wzajemnych, stowarzyszeniom i 
fundacjom działanie na szczeblu 
transnarodowym;

16. wzywa Komisję do podjęcia kroków 
niezbędnych w celu przedstawienia 
wniosków dotyczących europejskich 
statutów dla stowarzyszeń oraz towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych i fundacji, 
zaproponowania przeprowadzenia 
studium wykonalności i oceny wpływu w 
odniesieniu do statutów dla stowarzyszeń i 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oraz 
przeprowadzenia w odpowiednim czasie 
oceny wpływu w odniesieniu do statutów 
dla fundacji; wzywa do tego, aby 
prawodawstwo UE umożliwiło 
towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych, 
stowarzyszeniom i fundacjom działanie na 
szczeblu transnarodowym;

Or. en

Poprawka 156
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 16 
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Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do tego, aby prawodawstwo UE 
umożliwiło towarzystwom ubezpieczeń 
wzajemnych, stowarzyszeniom i 
fundacjom działanie na szczeblu 
transnarodowym;

16. mając na uwadze oświadczenie 
pisemne nr 84/2010 w sprawie 
ustanawiania europejskich statutów dla 
towarzystw wzajemnych, stowarzyszeń i 
fundacji, wzywa do tego, aby 
prawodawstwo UE umożliwiło 
towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych, 
stowarzyszeniom i fundacjom działanie na 
szczeblu transnarodowym;

Or. en

Poprawka 157
Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do tego, aby prawodawstwo UE 
umożliwiło towarzystwom ubezpieczeń 
wzajemnych, stowarzyszeniom i 
fundacjom działanie na szczeblu 
transnarodowym;

16. wzywa Komisję do wystąpienia z 
projektem aktu legislacyjnego w sprawie 
europejskiego statutu umożliwiającego
towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych, 
stowarzyszeniom i fundacjom działanie na 
szczeblu transnarodowym; apeluje o 
większe i szersze uznanie podmiotów 
gospodarki społecznej, które aktywnie 
świadczą SSGI;

Or. en

Poprawka 158
Françoise Castex

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do tego, aby prawodawstwo UE 16. wzywa do tego, aby prawodawstwo UE 
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umożliwiło towarzystwom ubezpieczeń 
wzajemnych, stowarzyszeniom i 
fundacjom działanie na szczeblu 
transnarodowym;

umożliwiło towarzystwom ubezpieczeń 
wzajemnych, stowarzyszeniom i 
fundacjom działanie na szczeblu 
transnarodowym dzięki odpowiednim 
statutom europejskim;

Or. en

Poprawka 159
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 16 

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do tego, aby prawodawstwo UE 
umożliwiło towarzystwom ubezpieczeń 
wzajemnych, stowarzyszeniom i 
fundacjom działanie na szczeblu 
transnarodowym;

(Nie dotyczy wersji angielskiej.)

Or. cs

Poprawka 160
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

16a. z zadowoleniem przyjmuje idee 
dotyczące wspierania fundacji, spółdzielni 
i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych; 
proponuje jednak, aby przed rozpoczęciem 
kolejnego etapu tworzenia ram prawnych 
Komisja przeprowadziła ocenę skutków 
dotyczącą korzyści w porównaniu z 
obiecującymi działaniami na szczeblu 
państw członkowskich;

Or. en
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Poprawka 161
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Tytuł przed ustępem 17 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pomoc państwa

Or. en

Poprawka 162
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje o wyjaśnienie podstawowych 
zasad dotyczących kontroli pomocy 
państwa oraz o przegląd kryteriów 
dotyczących obliczania zwrotu kosztów za 
zobowiązania w zakresie usług 
publicznych;

skreślony

Or. en

Poprawka 163
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje o wyjaśnienie podstawowych 
zasad dotyczących kontroli pomocy 
państwa oraz o przegląd kryteriów 
dotyczących obliczania zwrotu kosztów za 
zobowiązania w zakresie usług 
publicznych;

17. apeluje o wyjaśnienie podstawowych 
zasad dotyczących kontroli pomocy 
państwa, zwiększenie pewności prawa oraz 
o wprowadzenie elastycznych kryteriów 
dotyczących obliczania zwrotu kosztów za 
zobowiązania w zakresie usług 
publicznych;
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Or. cs

Poprawka 164
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje o wyjaśnienie podstawowych 
zasad dotyczących kontroli pomocy 
państwa oraz o przegląd kryteriów 
dotyczących obliczania zwrotu kosztów za 
zobowiązania w zakresie usług 
publicznych;

17. apeluje o wyjaśnienie podstawowych 
zasad dotyczących kontroli pomocy 
państwa oraz o przegląd kryteriów 
dotyczących obliczania zwrotu kosztów za 
zobowiązania w zakresie usług 
publicznych, metody obliczania zwrotu 
kosztów, która powinna uwzględniać 
również kryteria społeczne, specyfikę 
dostawców usług oraz szereg aspektów 
zewnętrznych związanych ze 
świadczeniem usług, takich jak społeczna 
wartość dodana oraz zaangażowanie 
społeczeństwa; jest zadania, że należy 
także wziąć pod uwagę i zwalczać 
przypadki niedostatecznego 
wynagradzania dostawców SSGI;

Or. it

Poprawka 165
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 17 

Projekt rezolucji Poprawka

17. apeluje o wyjaśnienie podstawowych 
zasad dotyczących kontroli pomocy 
państwa oraz o przegląd kryteriów 
dotyczących obliczania zwrotu kosztów za 
zobowiązania w zakresie usług 
publicznych;

17. apeluje o wyjaśnienie podstawowych 
zasad dotyczących kontroli pomocy 
państwa oraz o przegląd kryteriów 
dotyczących obliczania zwrotu kosztów za 
zobowiązania w zakresie usług 
publicznych, przy zwróceniu szczególnej 
uwagi na przejrzystość względem 
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podatnika;

Or. fr

Poprawka 166
Françoise Castex

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa do objaśnienia kilku pojęć, 
takich jak „akt nałożenia zobowiązania” 
lub „organy władzy publicznej”;

Or. en

Poprawka 167
Françoise Castex

Projekt rezolucji
Ustęp 17b (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

17b. uważa, że podczas transpozycji 
dyrektywy o usługach kilka państw 
członkowskich zbyt wąsko zinterpretowało 
w swojej legislacji krajowej wykaz usług 
socjalnych wyłączonych z zakresu 
dyrektywy, bez uwzględniania 
potencjalnych skutków dla ogólnego 
interesu takich usług;

Or. en

Poprawka 168
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 18 
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Projekt rezolucji Poprawka

18. apeluje o rozszerzenie pakietu Monti-
Kroes stanowiącego reakcję na sprawę 
Altmark w celu uproszczenia zasad, 
poprawy elastyczności ich stosowania oraz 
poszerzenia zakresu odstępstw. Próg de 
minimis powinien zostać podniesiony do 
poziomu co najmniej 500 000 000 euro w 
ciągu trzyletniego cyklu;

skreślony

Or. de

Poprawka 169
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. apeluje o rozszerzenie pakietu Monti-
Kroes stanowiącego reakcję na sprawę 
Altmark w celu uproszczenia zasad, 
poprawy elastyczności ich stosowania oraz 
poszerzenia zakresu odstępstw. Próg de 
minimis powinien zostać podniesiony do 
poziomu co najmniej 500 000 000 euro w 
ciągu trzyletniego cyklu;

18. apeluje do Komisji o wykorzystanie 
oceny i przeglądu pakietu Monti-Kroes do 
wzmocnienia pewności prawa w dziedzinie 
usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym; wzywa do uproszczenia 
kontroli nadwyżek rekompensaty dla 
przedsiębiorstw świadczących usługi w 
ogólnym interesie gospodarczym na 
szczeblu lokalnym; zwraca się do Komisji 
o to, by kontrola nadwyżek rekompensaty 
była stosowana tylko wówczas, gdy 
potwierdzone zostanie ryzyko poważnego 
naruszenia reguł konkurencji; apeluje o 
rozszerzenie kategorii SSGI wyłączonych 
z wymogu uprzedniego zgłoszenia w 
odniesieniu do pomocy państwa bez 
uwzględniania progów, tak jak w 
przypadku szpitali i mieszkalnictwa 
socjalnego; zwraca uwagę na długotrwały 
dialog z zainteresowanymi podmiotami 
dotyczący tej kwestii i wzywa Komisję do 
podjęcia działania;
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Or. en

Poprawka 170
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. apeluje o rozszerzenie pakietu Monti-
Kroes stanowiącego reakcję na sprawę 
Altmark w celu uproszczenia zasad, 
poprawy elastyczności ich stosowania oraz 
poszerzenia zakresu odstępstw. Próg de 
minimis powinien zostać podniesiony do 
poziomu co najmniej 500 000 euro w ciągu 
trzyletniego cyklu;

18. apeluje o podniesienie progu de 
minimis przynajmniej w odniesieniu do 
świadczeń socjalnych – na początku do 
poziomu co najmniej 500 000 euro w ciągu 
trzyletniego cyklu; ponadto wzywa się 
Komisję, aby w dalszej kolejności 
przedstawiła propozycję dotyczącą 
systemu, w ramach którego przy 
obliczaniu progu de minimis uwzględnia 
się PKB danego państwa członkowskiego, 
co umożliwi obliczenie progów de minimis 
dla każdego państwa członkowskiego 
osobno; pozwoli to zapobiec zakłóceniom 
konkurencji wynikających z tego, że w 
całej Europie obowiązuje jednakowa 
wysokość progu de minimis;

Or. de

Poprawka 171
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. apeluje o rozszerzenie pakietu Monti-
Kroes stanowiącego reakcję na sprawę 
Altmark w celu uproszczenia zasad, 
poprawy elastyczności ich stosowania oraz 
poszerzenia zakresu odstępstw. Próg de 
minimis powinien zostać podniesiony do 
poziomu co najmniej 500 000 000 euro w 

18. oczekuje na wyniki oceny pakietu 
Monti-Kroes stanowiącego reakcję na 
sprawę Altmark, które pokażą, czy i gdzie 
konieczne jest podjęcie dodatkowych 
działań w celu dalszego objaśnienia i 
uproszczenia zasad;
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ciągu trzyletniego cyklu;

Or. en

Poprawka 172
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. apeluje o rozszerzenie pakietu Monti-
Kroes stanowiącego reakcję na sprawę 
Altmark w celu uproszczenia zasad, 
poprawy elastyczności ich stosowania oraz 
poszerzenia zakresu odstępstw. Próg de 
minimis powinien zostać podniesiony do 
poziomu co najmniej 500 000 euro w 
ciągu trzyletniego cyklu;

18. apeluje o rozszerzenie pakietu Monti-
Kroes stanowiącego reakcję na sprawę 
Altmark w celu uproszczenia zasad, 
poprawy elastyczności ich stosowania oraz 
poszerzenia zakresu odstępstw;

Or. de

Poprawka 173
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. apeluje o rozszerzenie pakietu Monti-
Kroes stanowiącego reakcję na sprawę 
Altmark w celu uproszczenia zasad, 
poprawy elastyczności ich stosowania oraz 
poszerzenia zakresu odstępstw. Próg de 
minimis powinien zostać podniesiony do 
poziomu co najmniej 500 000 000 euro w 
ciągu trzyletniego cyklu;

18. apeluje o dalsze rozwijanie pakietu 
Monti-Kroes stanowiącego reakcję na 
sprawę Altmark w celu uproszczenia 
zasad, poprawy elastyczności ich 
stosowania oraz poszerzenia zakresu 
odstępstw.

Or. en
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Poprawka 174
Sophie Auconie, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. apeluje o rozszerzenie pakietu Monti-
Kroes stanowiącego reakcję na sprawę 
Altmark w celu uproszczenia zasad, 
poprawy elastyczności ich stosowania oraz 
poszerzenia zakresu odstępstw. Próg de 
minimis powinien zostać podniesiony do 
poziomu co najmniej 500 000 euro w 
ciągu trzyletniego cyklu;

18. apeluje o rozszerzenie pakietu Monti-
Kroes stanowiącego reakcję na sprawę 
Altmark w celu uproszczenia zasad, 
poprawy elastyczności ich stosowania oraz 
poszerzenia zakresu odstępstw. Wzywa 
Komisję do oceny stosowności 
podniesienia progu de minimis mającego 
zastosowanie do SSGI;

Or. fr

Poprawka 175
Jutta Steinruck, Peter Simon

Projekt rezolucji
Ustęp 18 

Projekt rezolucji Poprawka

18. apeluje o rozszerzenie pakietu Monti-
Kroes stanowiącego reakcję na sprawę 
Altmark w celu uproszczenia zasad, 
poprawy elastyczności ich stosowania oraz 
poszerzenia zakresu odstępstw. Próg de 
minimis powinien zostać podniesiony do 
poziomu co najmniej 500 000 000 euro w 
ciągu trzyletniego cyklu;

18. apeluje o rozszerzenie pakietu Monti-
Kroes stanowiącego reakcję na sprawę 
Altmark w celu uproszczenia zasad, 
poprawy elastyczności ich stosowania oraz 
poszerzenia zakresu odstępstw. Próg de 
minimis powinien zostać podniesiony 
przynajmniej dla SSGI do poziomu co 
najmniej 500 000 000 euro w ciągu 
trzyletniego cyklu;

Or. en

Poprawka 176
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. wskazuje, że ani sektor, ani status 
podmiotu świadczącego usługę, ani 
sposób jej finansowania nie świadczą o 
uznaniu usług tego podmiotu za 
świadczone lub nieświadczone w interesie 
gospodarczym, ale charakter samej usługi 
i jej skutek zapobiegawczy;

Or. en

Poprawka 177
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. apeluje o reformę kryteriów 
klasyfikacji SSGI mających charakter 
gospodarczy i niemających takiego 
charakteru w ramach obecnych przepisów 
UE;

skreślony

Or. en

Poprawka 178
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. apeluje o reformę kryteriów 
klasyfikacji SSGI mających charakter 
gospodarczy i niemających takiego 
charakteru w ramach obecnych przepisów 
UE;

skreślony

Or. de
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Poprawka 179
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. apeluje o reformę kryteriów 
klasyfikacji SSGI mających charakter 
gospodarczy i niemających takiego 
charakteru w ramach obecnych przepisów 
UE;

19. przypomina, że klasyfikacja SSGI na 
mające charakter gospodarczy i niemające 
takiego charakteru nie jest kluczową 
kwestią, a raczej możliwość zapewnienia 
przez organy władzy publicznej pełnej 
realizacji poszczególnych zadań zleconych 
przedsiębiorstwom, którym powierzono 
świadczenie usług w ogólnym interesie 
gospodarczym;

Or. en

Poprawka 180
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. apeluje o reformę kryteriów 
klasyfikacji SSGI mających charakter 
gospodarczy i niemających takiego 
charakteru w ramach obecnych przepisów 
UE;

19. apeluje o reformę kryteriów 
rozróżniania SSGI mających charakter 
gospodarczy i niemających takiego 
charakteru;

Or. en

Poprawka 181
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 19 
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Projekt rezolucji Poprawka

19. apeluje o reformę kryteriów 
klasyfikacji SSGI mających charakter 
gospodarczy i niemających takiego 
charakteru w ramach obecnych przepisów 
UE;

19. apeluje o reformę kryteriów 
klasyfikacji SGI, łącznie z SSGI, mających 
charakter gospodarczy i niemających 
takiego charakteru w ramach obecnych 
przepisów UE;

Or. en

Poprawka 182
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. apeluje o reformę kryteriów 
klasyfikacji SSGI mających charakter 
gospodarczy i niemających takiego 
charakteru w ramach obecnych przepisów 
UE;

19. apeluje o objaśnienie kryteriów 
klasyfikacji SSGI mających charakter 
gospodarczy i niemających takiego 
charakteru w ramach obecnych przepisów 
UE;

Or. en

Poprawka 183
Françoise Castex

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. apeluje o reformę kryteriów 
klasyfikacji SSGI mających charakter 
gospodarczy i niemających takiego 
charakteru w ramach obecnych przepisów 
UE;

19. apeluje o reformę kryteriów 
klasyfikacji SSGI mających charakter 
gospodarczy i niemających takiego 
charakteru w ramach obecnych przepisów 
UE, ażeby sprawdzić, czy SSGI uznawane 
obecnie za mające charakter gospodarczy 
nie mogłyby zostać uznane w przyszłości 
za niemające charakteru gospodarczego;
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Or. en

Poprawka 184
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo,

Projekt rezolucji
Ustęp 19 

Projekt rezolucji Poprawka

19. apeluje o reformę kryteriów 
klasyfikacji SSGI mających charakter 
gospodarczy i niemających takiego 
charakteru w ramach obecnych przepisów 
UE;

19. apeluje o reformę kryteriów 
klasyfikacji SSGI mających charakter 
gospodarczy i niemających takiego 
charakteru w ramach obecnych przepisów 
UE, ażeby wyłączyć je z zakresu polityki 
konkurencji, która zagraża osiągnięciu 
ich zamierzonych celów;

Or. fr

Poprawka 185
Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wyraża ubolewanie, że tylko niektóre 
SGI i SSGI są wyłączone z zakresu 
dyrektywy o usługach (2006/13/WE); 
apeluje o możliwie najszybsze 
przeprowadzenie pluralistycznej i 
niezależnej oceny transpozycji tej 
dyrektywy przy uwzględnieniu jej 
cząstkowych wyłączeń oraz wpływu na 
praktyczny dostęp do SGI i SSGI;

Or. fr
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Poprawka 186
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Tytuł przed ustępem 20 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Udzielanie zamówień

Or. en

Poprawka 187
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że należy uprościć i 
uelastycznić zasady w zakresie zamówień 
publicznych tak, aby umożliwić 
wywiązywanie się ze zobowiązań w 
dziedzinie usług publicznych;

20. z zadowoleniem przyjmuje ostatnie 
konsultacje w sprawie udoskonalenia 
zasad w zakresie zamówień publicznych, 
które ma na celu zapewnienie rozwiązań 
w zakresie bardziej efektywnego 
wykorzystania środków publicznych oraz 
osiągnięcia ogólnych celów społecznych, 
takich jak innowacyjność, 
przeciwdziałanie zmianie klimatu i 
propagowanie włączenia społecznego;

Or. en

Poprawka 188
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że należy uprościć i 
uelastycznić zasady w zakresie zamówień 

20. podkreśla, że należy dostosować 
zasady w zakresie zamówień publicznych 
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publicznych tak, aby umożliwić 
wywiązywanie się ze zobowiązań w 
dziedzinie usług publicznych;

tak, aby umożliwić wywiązywanie się ze 
zobowiązań w dziedzinie usług 
publicznych; podkreśla, że zamówienia 
publiczne w dziedzinie usług socjalnych 
mogą negatywnie wpływać na poziom i 
jakość zatrudnienia, a inne formy 
finansowania mogą w większym zakresie 
umożliwić zarządzanie elastycznością, 
personalizacją usług i innowacyjnością, 
które mają zasadnicze znaczenie dla 
jakości usług socjalnych;

Or. en

Poprawka 189
Damien Abad

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że należy uprościć i 
uelastycznić zasady w zakresie zamówień 
publicznych tak, aby umożliwić 
wywiązywanie się ze zobowiązań w 
dziedzinie usług publicznych;

20. podkreśla, że należy uprościć zasady w 
zakresie zamówień publicznych tak, aby 
umożliwić wywiązywanie się ze 
zobowiązań w dziedzinie usług 
publicznych; uważa, że konieczna jest 
debata z jednej strony nad objaśnieniem 
pojęć, zwłaszcza koncepcji posiadania 
upoważnienia, a także nad relacją między 
wymaganym poszanowaniem zasad 
udzielania zamówień publicznych i SSGI, 
szczególnie w odniesieniu do nowych 
podejść do zarządzania, takich jak 
zamówienia wewnętrzne i współpraca 
między władzami lokalnymi, a z drugiej 
strony, nad coraz większym naciskiem na 
kryteria jakościowe w procedurze 
przetargowej oraz zapewnieniem udziału 
MŚP i innych organizacji na takich 
samych zasadach;

Or. en
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Poprawka 190
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że należy uprościć i 
uelastycznić zasady w zakresie zamówień 
publicznych tak, aby umożliwić 
wywiązywanie się ze zobowiązań w 
dziedzinie usług publicznych;

20. podkreśla, że należy uprościć i 
uelastycznić zasady w zakresie zamówień 
publicznych tak, aby umożliwić 
wywiązywanie się ze zobowiązań w 
dziedzinie usług publicznych; nalega, by 
zmiana zasad udzielania zamówień 
publicznych miała charakter neutralny 
względem własności tak prywatnej, jak i 
publicznej, zgodnie z art. 345 TFUE;

Or. en

Poprawka 191
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 20 

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że należy uprościć i 
uelastycznić zasady w zakresie zamówień 
publicznych tak, aby umożliwić 
wywiązywanie się ze zobowiązań w 
dziedzinie usług publicznych;

20. podkreśla, że należy uprościć i 
uelastycznić zasady w zakresie zamówień 
publicznych;

Or. de

Poprawka 192
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 20 
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Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że należy uprościć i 
uelastycznić zasady w zakresie zamówień 
publicznych tak, aby umożliwić 
wywiązywanie się ze zobowiązań w 
dziedzinie usług publicznych;

20. podkreśla, że należy uprościć i 
uelastycznić zasady w zakresie zamówień 
publicznych tak, aby umożliwić 
wywiązywanie się ze zobowiązań w 
dziedzinie usług publicznych, zwłaszcza 
poprzez wprowadzenie elektronicznych 
zamówień publicznych, które sprzyjają 
redukcji kosztów bez obniżania jakości 
usług;

Or. pt

Poprawka 193
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do oficjalnego uznania 
innych sposobów dokonywania wyboru 
dostawców świadczeń, takich jak metoda 
wewnętrzna („in-house”) czy metoda 
koncesji na usługi, oraz do wyraźnego 
przyznania równego statusu wszystkim 
wariantom w zakresie zawierania umów i 
finansowania SSGI. apeluje o 
powszechniejsze stosowanie metody 
wewnętrznej („in-house”) w celu 
włączenia tych dostawców usług, którzy 
spełniają konkretne kryteria w zakresie 
interesu ogólnego;

skreślony

Or. en

Poprawka 194
Damien Abad

Projekt rezolucji
Ustęp 21 
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Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do oficjalnego uznania 
innych sposobów dokonywania wyboru 
dostawców świadczeń, takich jak metoda 
wewnętrzna („in-house”) czy metoda 
koncesji na usługi, oraz do wyraźnego 
przyznania równego statusu wszystkim 
wariantom w zakresie zawierania umów i 
finansowania SSGI. apeluje o 
powszechniejsze stosowanie metody 
wewnętrznej („in-house”) w celu 
włączenia tych dostawców usług, którzy 
spełniają konkretne kryteria w zakresie 
interesu ogólnego;

skreślony

Or. en

Poprawka 195
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do oficjalnego 
uznania innych sposobów dokonywania 
wyboru dostawców świadczeń, takich jak 
metoda wewnętrzna („in-house”) czy 
metoda koncesji na usługi, oraz do 
wyraźnego przyznania równego statusu 
wszystkim wariantom w zakresie 
zawierania umów i finansowania SSGI. 
apeluje o powszechniejsze stosowanie 
metody wewnętrznej („in-house”) w celu 
włączenia tych dostawców usług, którzy 
spełniają konkretne kryteria w zakresie 
interesu ogólnego;

21. wzywa Komisję do poszanowania 
innych sposobów świadczenia SSGI, 
takich jak metoda wewnętrzna („in-house”) 
czy metoda koncesji na usługi, oraz do 
przyznania równego statusu wszystkim 
wariantom w zakresie zawierania umów i 
finansowania SSGI. apeluje o 
powszechniejsze stosowanie koncepcji 
wewnętrznej („in-house”) w celu 
włączenia tych dostawców usług, którzy 
spełniają konkretne kryteria w zakresie 
interesu ogólnego;

Or. en
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Poprawka 196
Jean-Luc Bennahmias

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do oficjalnego uznania 
innych sposobów dokonywania wyboru
dostawców świadczeń, takich jak metoda 
wewnętrzna („in-house”) czy metoda 
koncesji na usługi, oraz do wyraźnego 
przyznania równego statusu wszystkim 
wariantom w zakresie zawierania umów i 
finansowania SSGI. apeluje o 
powszechniejsze stosowanie metody 
wewnętrznej („in-house”) w celu 
włączenia tych dostawców usług, którzy 
spełniają konkretne kryteria w zakresie 
interesu ogólnego;

21. wzywa Komisję do oficjalnego uznania 
rozwiązań alternatywnych względem 
zamówień publicznych w zakresie 
świadczenia SSGI, takich jak metoda 
wewnętrzna („in-house”) czy metoda 
koncesji na usługi, oraz do wyraźnego 
przyznania równego statusu wszystkim 
wariantom w zakresie zawierania umów i 
finansowania SSGI. apeluje o 
powszechniejsze stosowanie metody 
wewnętrznej („in-house”) w celu
włączenia tych dostawców usług, którzy 
spełniają konkretne kryteria w zakresie 
interesu ogólnego;

Or. en

Poprawka 197
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do oficjalnego uznania 
innych sposobów dokonywania wyboru 
dostawców świadczeń, takich jak metoda 
wewnętrzna („in-house”) czy metoda 
koncesji na usługi, oraz do wyraźnego 
przyznania równego statusu wszystkim 
wariantom w zakresie zawierania umów i 
finansowania SSGI. apeluje o 
powszechniejsze stosowanie metody 
wewnętrznej („in-house”) w celu 
włączenia tych dostawców usług, którzy 
spełniają konkretne kryteria w zakresie 
interesu ogólnego;

21. wzywa Komisję do oficjalnego uznania 
innych sposobów dokonywania wyboru 
dostawców świadczeń, takich jak metoda 
wewnętrzna („in-house”) oraz do 
wprowadzenia tego pojęcia do prawa 
pozytywnego UE, zapewniając w ten 
sposób wyraźne przyznanie równego 
statusu wszystkim wariantom w zakresie 
zawierania umów i finansowania SSGI. 
apeluje o powszechniejsze stosowanie 
metody wewnętrznej („in-house”) w celu 
włączenia tych dostawców usług, którzy 
spełniają konkretne kryteria w zakresie 
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interesu ogólnego;

Or. en

Poprawka 198
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do oficjalnego uznania 
innych sposobów dokonywania wyboru 
dostawców świadczeń, takich jak metoda 
wewnętrzna („in-house”) czy metoda 
koncesji na usługi, oraz do wyraźnego 
przyznania równego statusu wszystkim 
wariantom w zakresie zawierania umów i 
finansowania SSGI. apeluje o 
powszechniejsze stosowanie metody 
wewnętrznej („in-house”) w celu 
włączenia tych dostawców usług, którzy 
spełniają konkretne kryteria w zakresie 
interesu ogólnego;

21. wzywa Komisję do oficjalnego uznania 
innych sposobów dokonywania wyboru 
dostawców świadczeń oraz do wyraźnego 
przyznania równego statusu wszystkim 
wariantom w zakresie zawierania umów i 
finansowania SSGI;

Or. en

Poprawka 199
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do oficjalnego uznania 
innych sposobów dokonywania wyboru 
dostawców świadczeń, takich jak metoda 
wewnętrzna („in-house”) czy metoda 
koncesji na usługi, oraz do wyraźnego 
przyznania równego statusu wszystkim 
wariantom w zakresie zawierania umów i 
finansowania SSGI. apeluje o 

21. wzywa Komisję do oficjalnego uznania 
innych sposobów dokonywania wyboru 
dostawców świadczeń, takich jak metoda 
wewnętrzna („in-house”) czy metoda 
koncesji na usługi, oraz do wyraźnego 
przyznania równego statusu wszystkim 
wariantom w zakresie zawierania umów i 
finansowania SSGI;
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powszechniejsze stosowanie metody 
wewnętrznej („in-house”) w celu 
włączenia tych dostawców usług, którzy 
spełniają konkretne kryteria w zakresie 
interesu ogólnego;

Or. de

Poprawka 200
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do oficjalnego uznania 
innych sposobów dokonywania wyboru 
dostawców świadczeń, takich jak metoda 
wewnętrzna („in-house”) czy metoda 
koncesji na usługi, oraz do wyraźnego 
przyznania równego statusu wszystkim 
wariantom w zakresie zawierania umów i 
finansowania SSGI. apeluje o
powszechniejsze stosowanie metody 
wewnętrznej („in-house”) w celu 
włączenia tych dostawców usług, którzy 
spełniają konkretne kryteria w zakresie 
interesu ogólnego;

21. wzywa Komisję do oficjalnego uznania 
innych sposobów dokonywania wyboru 
dostawców świadczeń, takich jak metoda 
wewnętrzna („in-house”) czy metoda 
koncesji na usługi, oraz do wyraźnego 
przyznania równego statusu wszystkim 
wariantom w zakresie zawierania umów i 
finansowania SSGI, jeżeli przestrzegane 
będą przy tym zasady równego 
traktowania, niedyskryminacji i 
przejrzystości określone w prawie 
pierwotnym; apeluje o uznanie 
sprawdzonych procedur państw 
członkowskich, które opierają się na 
zasadzie, iż wszyscy dostawcy usług, którzy 
są w stanie uprzednio spełnić warunki 
określone przepisami prawa, niezależnie 
od swojej formy prawnej, uzyskują 
pozwolenie na świadczenie usług, o ile 
przestrzegane są zasady równego 
traktowania, niedyskryminacji i 
przejrzystości określone w prawie 
pierwotnym;

Or. de
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Poprawka 201
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 21 

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa Komisję do oficjalnego uznania 
innych sposobów dokonywania wyboru 
dostawców świadczeń, takich jak metoda 
wewnętrzna („in-house”) czy metoda 
koncesji na usługi, oraz do wyraźnego 
przyznania równego statusu wszystkim 
wariantom w zakresie zawierania umów i 
finansowania SSGI. apeluje o 
powszechniejsze stosowanie metody 
wewnętrznej („in-house”) w celu 
włączenia tych dostawców usług, którzy 
spełniają konkretne kryteria w zakresie 
interesu ogólnego;

21.wzywa Komisję do oficjalnego uznania 
innych sposobów dokonywania wyboru 
dostawców świadczeń, takich jak metoda 
wewnętrzna („in-house”) czy metoda 
koncesji na usługi, oraz do wyraźnego 
przyznania równego statusu wszystkim 
wariantom w zakresie zawierania umów i 
finansowania SSGI. apeluje o 
powszechniejsze stosowanie metody 
wewnętrznej („in-house”) w celu 
włączenia tych dostawców usług, którzy 
spełniają konkretne kryteria w zakresie 
interesu ogólnego; apeluje również o
uznanie sprawdzonych procedur państw 
członkowskich, które opierają się na 
zasadzie, iż wszyscy dostawcy usług, którzy
są w stanie uprzednio spełnić warunki 
określone przepisami prawa, niezależnie 
od swojej formy prawnej, uzyskują 
pozwolenie na świadczenie usług, o ile 
przestrzegane są zasady równego 
traktowania, niedyskryminacji i 
przejrzystości określone w prawie 
pierwotnym;

Or. de

Poprawka 202
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. popiera normatywne umocowanie 
praktycznej wewnętrznej opcji 

skreślony
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przetargowej („in-house”) dla SSGI, na 
podstawie modelu zmienionego 
rozporządzenia nr 1370/2007 dotyczącego 
usług publicznych w zakresie kolejowego i 
drogowego transportu pasażerskiego, 
które dawałoby każdemu właściwemu 
organowi lokalnemu możliwość 
samodzielnego świadczenia usług lub 
przyznania zamówień publicznych na 
usługi innemu prawnie oddzielonemu 
podmiotowi, nad którym organ lokalny 
sprawuje kontrolę podobną do tej, którą 
sprawuje nad swoją własną jednostką;

Or. en

Poprawka 203
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. popiera normatywne umocowanie 
praktycznej wewnętrznej opcji 
przetargowej („in-house”) dla SSGI, na 
podstawie modelu zmienionego 
rozporządzenia nr 1370/2007 dotyczącego 
usług publicznych w zakresie kolejowego i 
drogowego transportu pasażerskiego, 
które dawałoby każdemu właściwemu 
organowi lokalnemu możliwość 
samodzielnego świadczenia usług lub 
przyznania zamówień publicznych na 
usługi innemu prawnie oddzielonemu 
podmiotowi, nad którym organ lokalny 
sprawuje kontrolę podobną do tej, którą 
sprawuje nad swoją własną jednostką;

skreślony

Or. de
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Poprawka 204
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. popiera normatywne umocowanie 
praktycznej wewnętrznej opcji 
przetargowej („in-house”) dla SSGI, na 
podstawie modelu zmienionego 
rozporządzenia nr 1370/2007 dotyczącego 
usług publicznych w zakresie kolejowego i 
drogowego transportu pasażerskiego, które 
dawałoby każdemu właściwemu organowi 
lokalnemu możliwość samodzielnego 
świadczenia usług lub przyznania 
zamówień publicznych na usługi innemu 
prawnie oddzielonemu podmiotowi, nad 
którym organ lokalny sprawuje kontrolę 
podobną do tej, którą sprawuje nad swoją 
własną jednostką;

22. popiera normatywne umocowanie 
praktycznej wewnętrznej opcji
przetargowej („in-house”) dla SSGI, na 
podstawie modelu zmienionego 
rozporządzenia nr 1370/2007 dotyczącego 
usług publicznych w zakresie kolejowego i 
drogowego transportu pasażerskiego; 
udzielanie zamówień „in-house” może 
przy tym być stosowane wyłącznie w 
wyjątkowych przypadkach i w żadnym 
razie nie może stanowić przeszkody w 
stosowaniu przejrzystej procedury 
przetargów publicznych;

Or. de

Poprawka 205
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. popiera normatywne umocowanie 
praktycznej wewnętrznej opcji 
przetargowej („in-house”) dla SSGI, na 
podstawie modelu zmienionego 
rozporządzenia nr 1370/2007 dotyczącego 
usług publicznych w zakresie kolejowego i 
drogowego transportu pasażerskiego, które 
dawałoby każdemu właściwemu organowi 
lokalnemu możliwość samodzielnego 
świadczenia usług lub przyznania 
zamówień publicznych na usługi innemu 

22. popiera umocowanie praktycznej 
wewnętrznej opcji przetargowej („in-
house”) dla SSGI, na podstawie modelu 
zmienionego rozporządzenia nr 1370/2007 
dotyczącego usług publicznych w zakresie 
kolejowego i drogowego transportu 
pasażerskiego, które dawałoby każdemu 
właściwemu organowi lokalnemu 
możliwość samodzielnego świadczenia 
usług lub przyznania zamówień 
publicznych na usługi innemu prawnie 
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prawnie oddzielonemu podmiotowi, nad 
którym organ lokalny sprawuje kontrolę 
podobną do tej, którą sprawuje nad swoją 
własną jednostką;

oddzielonemu podmiotowi, nad którym 
organ lokalny sprawuje kontrolę podobną 
do tej, którą sprawuje nad swoją własną 
jednostką;

Or. en

Poprawka 206
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 22 

Projekt rezolucji Poprawka

22. popiera normatywne umocowanie 
praktycznej wewnętrznej opcji 
przetargowej („in-house”) dla SSGI, na 
podstawie modelu zmienionego 
rozporządzenia nr 1370/2007 dotyczącego 
usług publicznych w zakresie kolejowego i 
drogowego transportu pasażerskiego, które 
dawałoby każdemu właściwemu organowi 
lokalnemu możliwość samodzielnego 
świadczenia usług lub przyznania 
zamówień publicznych na usługi innemu 
prawnie oddzielonemu podmiotowi, nad 
którym organ lokalny sprawuje kontrolę 
podobną do tej, którą sprawuje nad swoją 
własną jednostką;

22. popiera normatywne umocowanie 
praktycznej wewnętrznej opcji 
przetargowej („in-house”) dla SGI, łącznie 
z SSGI, na podstawie modelu zmienionego 
rozporządzenia nr 1370/2007 dotyczącego 
usług publicznych w zakresie kolejowego i 
drogowego transportu pasażerskiego, które 
dawałoby każdemu właściwemu organowi 
lokalnemu możliwość samodzielnego 
świadczenia usług lub przyznania 
zamówień publicznych na usługi innemu 
prawnie oddzielonemu podmiotowi, nad 
którym organ lokalny sprawuje kontrolę 
podobną do tej, którą sprawuje nad swoją 
własną jednostką;

Or. en

Poprawka 207
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że władze lokalne muszą być 
włączone w trwający oddolny proces 
gruntownego przeglądu przepisów w 

23. uważa, że władze lokalne muszą być 
włączone w proces opracowywania 
przepisów w zakresie zamówień, aby 
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zakresie zamówień, aby uniknąć 
rozbieżności pomiędzy zasadami a 
sposobami organizacji na szczeblu 
lokalnym;

uniknąć rozbieżności pomiędzy zasadami a 
sposobami organizacji na szczeblu 
lokalnym;

Or. en

Poprawka 208
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że władze lokalne muszą być 
włączone w trwający oddolny proces 
gruntownego przeglądu przepisów w 
zakresie zamówień, aby uniknąć 
rozbieżności pomiędzy zasadami a 
sposobami organizacji na szczeblu 
lokalnym;

23. uważa, że władze lokalne i regionalne
muszą być włączone w trwający oddolny 
proces gruntownego przeglądu przepisów 
w zakresie zamówień, aby uniknąć 
rozbieżności pomiędzy zasadami a 
sposobami organizacji na szczeblu 
lokalnym;

Or. pt

Poprawka 209
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że władze lokalne muszą być 
włączone w trwający oddolny proces 
gruntownego przeglądu przepisów w 
zakresie zamówień, aby uniknąć 
rozbieżności pomiędzy zasadami a 
sposobami organizacji na szczeblu 
lokalnym;

23. uważa, że władze lokalne muszą być 
włączone w trwający oddolny proces 
gruntownego przeglądu przepisów w 
zakresie zamówień, aby uniknąć 
rozbieżności pomiędzy zasadami a 
konkretnymi potrzebami związanymi z 
organizacją;

Or. it
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Poprawka 210
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że władze lokalne muszą być 
włączone w trwający oddolny proces 
gruntownego przeglądu przepisów w 
zakresie zamówień, aby uniknąć 
rozbieżności pomiędzy zasadami a 
sposobami organizacji na szczeblu 
lokalnym;

23. uważa, że władze lokalne muszą być 
włączone w trwający oddolny proces oceny
przepisów w zakresie zamówień, aby 
uniknąć rozbieżności pomiędzy zasadami a 
sposobami organizacji na szczeblu 
lokalnym;

Or. en

Poprawka 211
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 23 

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że władze lokalne muszą być 
włączone w trwający oddolny proces 
gruntownego przeglądu przepisów w 
zakresie zamówień, aby uniknąć 
rozbieżności pomiędzy zasadami a 
sposobami organizacji na szczeblu 
lokalnym;

23. uważa, że władze lokalne i partnerzy 
społeczni muszą być włączeni w trwający 
oddolny proces gruntownego przeglądu 
przepisów w zakresie zamówień, aby 
uniknąć rozbieżności pomiędzy zasadami a 
sposobami organizacji na szczeblu 
lokalnym;

Or. de

Poprawka 212
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 24 
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Projekt rezolucji Poprawka

24. apeluje o zdefiniowanie na nowo 
pojęcia „najkorzystniejszej ekonomicznie 
oferty” tak, aby krajowe i lokalne kryteria 
socjalne i jakościowe dotyczące 
świadczenia SSGI stały się obowiązkowym 
wymogiem w umowach o zamówienia 
publiczne, w tym umowach 
podwykonawczych;

skreślony

Or. en

Poprawka 213
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. apeluje o zdefiniowanie na nowo 
pojęcia „najkorzystniejszej ekonomicznie 
oferty” tak, aby krajowe i lokalne kryteria 
socjalne i jakościowe dotyczące 
świadczenia SSGI stały się obowiązkowym 
wymogiem w umowach o zamówienia 
publiczne, w tym umowach 
podwykonawczych;

skreślony

Or. de

Poprawka 214
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. apeluje o zdefiniowanie na nowo 
pojęcia „najkorzystniejszej ekonomicznie 
oferty” tak, aby krajowe i lokalne kryteria 

24. wyraża poparcie dla propagowania 
uwzględniania kryteriów jakościowych w 
zaproszeniach do składania ofert, 
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socjalne i jakościowe dotyczące 
świadczenia SSGI stały się obowiązkowym 
wymogiem w umowach o zamówienia 
publiczne, w tym umowach 
podwykonawczych;

zwłaszcza w dziedzinie społecznej i 
ochrony środowiska oraz w kontekście 
sprawiedliwego handlu; wzywa do 
zastanowienia się nad nadaniem takim 
kryteriom obowiązkowego charakteru; 
apeluje o uwzględnienie i utrzymanie 
specjalnego statusu usługodawców 
nienastawionych na zysk; podkreśla brak 
jasności w obszarze społecznie 
odpowiedzialnych zamówień publicznych i 
zwraca uwagę na zmiany ram prawnych 
wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony 
i karty praw podstawowych, a także 
zwraca się od Komisji o wdrożenie 
właściwych przepisów w odpowiedni 
sposób; apeluje do Komisji o wykluczenie 
metody „najtańszej oferty”;

Or. en

Poprawka 215
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. apeluje o zdefiniowanie na nowo 
pojęcia „najkorzystniejszej ekonomicznie 
oferty” tak, aby krajowe i lokalne kryteria 
socjalne i jakościowe dotyczące 
świadczenia SSGI stały się obowiązkowym 
wymogiem w umowach o zamówienia 
publiczne, w tym umowach 
podwykonawczych;

24. apeluje o zdefiniowanie na nowo 
pojęcia „najkorzystniejszej ekonomicznie 
oferty”, ponieważ przede wszystkim 
pojęcie „najkorzystniejsze ekonomicznie” 
nie powinno być automatycznie 
rozumiane jako „po najniższej cenie”;
krajowe i lokalne kryteria socjalne i 
jakościowe dotyczące świadczenia SSGI 
powinny stać się obowiązkowym 
wymogiem w umowach o zamówienia
publiczne, w tym umowach 
podwykonawczych;

Or. de
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Poprawka 216
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. apeluje o zdefiniowanie na nowo 
pojęcia „najkorzystniejszej ekonomicznie 
oferty” tak, aby krajowe i lokalne kryteria 
socjalne i jakościowe dotyczące 
świadczenia SSGI stały się obowiązkowym 
wymogiem w umowach o zamówienia 
publiczne, w tym umowach
podwykonawczych;

24. apeluje o zdefiniowanie na nowo 
pojęcia „najkorzystniejszej ekonomicznie 
oferty” tak, aby krajowe i lokalne kryteria 
socjalne, w szczególności w zakresie 
warunków pracy i wynagradzania, 
ochrony zdrowia i włączenia, 
środowiskowe i jakościowe dotyczące 
świadczenia SSGI stały się obowiązkowym 
wymogiem w umowach o zamówienia 
publiczne, w tym umowach 
podwykonawczych;

Or. it

Poprawka 217
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. apeluje o zdefiniowanie na nowo 
pojęcia „najkorzystniejszej ekonomicznie 
oferty” tak, aby krajowe i lokalne kryteria 
socjalne i jakościowe dotyczące 
świadczenia SSGI stały się obowiązkowym 
wymogiem w umowach o zamówienia 
publiczne, w tym umowach 
podwykonawczych;

24. apeluje o zdefiniowanie na nowo 
pojęcia „najkorzystniejszej ekonomicznie 
oferty” tak, aby krajowe i lokalne kryteria 
socjalne i jakościowe – zgodne z normami 
uzgodnionymi na szczeblu 
międzynarodowym (np. konwencja MOP)
– dotyczące świadczenia SSGI stały się 
obowiązkowym wymogiem w umowach o 
zamówienia publiczne, w tym umowach 
podwykonawczych;

Or. en
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Poprawka 218
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 24 

Projekt rezolucji Poprawka

24. apeluje o zdefiniowanie na nowo
pojęcia „najkorzystniejszej ekonomicznie 
oferty” tak, aby krajowe i lokalne kryteria 
socjalne i jakościowe dotyczące 
świadczenia SSGI stały się obowiązkowym 
wymogiem w umowach o zamówienia 
publiczne, w tym umowach 
podwykonawczych;

24. apeluje o rozszerzenie pojęcia 
„najkorzystniejszej ekonomicznie oferty”, 
jeżeli krajowe, regionalne i lokalne 
kryteria socjalne dotyczące świadczenia 
SSGI są obowiązkowym wymogiem w 
umowach o zamówienia publiczne;

Or. en

Poprawka 219
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

24a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o udzielanie wsparcia 
inicjatywom, które przyczyniają się do 
tworzenia bardziej społecznej i 
ekologicznej agendy politycznej, a także 
zachęca Komisję Europejską do 
opublikowania poradnika dotyczącego 
zamówień publicznych w dziedzinie usług 
socjalnych;

Or. en

Poprawka 220
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Tytuł przed ustępem 25 (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

; Inicjatywa na rzecz przyspieszenia 
reformy

Or. en

Poprawka 221
Damien Abad

Projekt rezolucji
Ustęp 25 

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że problemy sygnalizowane 
przez dostawców SSGI wymagają 
natychmiastowych rozwiązań;

25. podkreśla, że problemy sygnalizowane 
przez dostawców SSGI wymagają 
natychmiastowych rozwiązań; za istotne 
uważa przyjęcie pragmatycznego 
podejścia umożliwiającego 
zidentyfikowanie realnych problemów i 
ich potencjalnych rozwiązań; wzywa 
Komisję, by we współpracy z Parlamentem 
i Radą przeprowadziła dokładną analizę 
funkcjonowania sektora SSGI, np. usług 
świadczonych osobom starszym, które 
będą odgrywały istotną rolę z uwagi na 
duże zmiany demograficzne w UE w 
najbliższej przyszłości;

Or. en

Poprawka 222
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 25 

Projekt rezolucji Poprawka

25. podkreśla, że problemy sygnalizowane 
przez dostawców SSGI wymagają 
natychmiastowych rozwiązań;

25. podkreśla, że problemy sygnalizowane 
przez dostawców i beneficjentów SSGI 
wymagają natychmiastowych rozwiązań;
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Or. cs

Poprawka 223
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

25a. uznaje wysoką wartość wzajemnego 
uczenia się i wymiany dobrych praktyk w 
inspirowaniu i propagowaniu dalszej 
modernizacji SSGI w różnych państwach 
członkowskich, a także apeluje do Komisji 
o dalsze proaktywne inicjowanie i 
wspieranie takich działań;

Or. en

Poprawka 224
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 26 

Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje o stworzenie programu reform 
uwzględniającego dostosowanie prawa i 
uczynienie go przejrzystszym na szczeblu 
europejskim w celu wspierania 
indywidualnych właściwości SSGI;

skreślony

Or. en

Poprawka 225
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 26 
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Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje o stworzenie programu reform 
uwzględniającego dostosowanie prawa i 
uczynienie go przejrzystszym na szczeblu 
europejskim w celu wspierania 
indywidualnych właściwości SSGI;

26. apeluje o stworzenie programu reform 
uwzględniającego uczynienie go 
przejrzystszym na szczeblu europejskim w 
celu wspierania indywidualnych 
właściwości SSGI nienastawionych na 
zysk;

Or. en

Poprawka 226
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 26 

Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje o stworzenie programu reform 
uwzględniającego dostosowanie prawa i 
uczynienie go przejrzystszym na szczeblu 
europejskim w celu wspierania 
indywidualnych właściwości SSGI;

26. apeluje o stworzenie programu reform 
uwzględniającego dostosowanie prawa i 
uczynienie go przejrzystszym na szczeblu 
europejskim w celu wspierania 
indywidualnych właściwości SSGI; uważa, 
że należy poddać analizie obowiązkowy 
charakter ram prawnych dla niektórych 
kategorii SSGI;

Or. en

Poprawka 227
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 26 

Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje o stworzenie programu reform 
uwzględniającego dostosowanie prawa i 
uczynienie go przejrzystszym na szczeblu 
europejskim w celu wspierania 
indywidualnych właściwości SSGI;

26. apeluje o stworzenie programu reform 
uwzględniającego dostosowanie prawa i 
uczynienie go przejrzystszym na szczeblu 
europejskim w celu wspierania 
indywidualnych właściwości SSGI; 
sprzeciwia się jednak wprowadzeniu 
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jakichkolwiek zmian w prawie 
europejskim lub ustanowieniu dyrektywy 
ramowej UE w odniesieniu do SSGI;

Or. de

Poprawka 228
Françoise Castex

Projekt rezolucji
Ustęp 26 

Projekt rezolucji Poprawka

26. apeluje o stworzenie programu reform 
uwzględniającego dostosowanie prawa i 
uczynienie go przejrzystszym na szczeblu 
europejskim w celu wspierania 
indywidualnych właściwości SSGI;

26. apeluje o stworzenie programu reform 
uwzględniającego dostosowanie prawa i 
uczynienie go przejrzystszym na szczeblu 
europejskim w celu wspierania 
indywidualnych właściwości SSGI, 
zwłaszcza w odniesieniu do zasad 
zawartych w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 229
Damien Abad

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wskazuje, że wiele usług socjalnych 
zostało wyłączonych z zakresu dyrektywy 
dotyczącej usług na rynku wewnętrznym; 
wyraża nadzieję, że Komisja wkrótce 
sporządzi zestawienie dotyczące 
transpozycji tych środków 
wykluczających;

Or. en
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Poprawka 230
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 27 

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że Komitet Ochrony Socjalnej 
znacząco przyczynił się do zrozumienia i 
zwiększenia znaczenia SSGI, jednak nie 
jest on wystarczająco przedstawicielski ani 
przejrzysty, aby stać się siłą sprawczą 
programu reform;

27. uważa, że Komitet Ochrony Socjalnej 
znacząco przyczynił się do zrozumienia i 
zwiększenia znaczenia SSGI;

Or. de

Poprawka 231
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 27 

Projekt rezolucji Poprawka

27. uważa, że Komitet Ochrony Socjalnej 
znacząco przyczynił się do zrozumienia i 
zwiększenia znaczenia SSGI, jednak nie 
jest on wystarczająco przedstawicielski ani 
przejrzysty, aby stać się siłą sprawczą
programu reform;

27. uważa, że Komitet Ochrony Socjalnej 
znacząco przyczynił się do zrozumienia i 
zwiększenia znaczenia SSGI, w związku z 
czym należy wzmocnić jego struktury pod 
względem reprezentatywności i 
przejrzystości, aby mógł stać się ważnym 
partnerem w ramach programu reform;

Or. it

Poprawka 232
Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 28 
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Projekt rezolucji Poprawka

28. sugeruje utworzenie wielostronnej 
grupy zadaniowej na wysokim szczeblu z 
udziałem zainteresowanych podmiotów –
początkowo mającej dwuletni mandat –
która będzie otwarta, elastyczna i 
przejrzysta, a jej zadaniem będzie stałe 
wdrażanie inicjatyw w zakresie odnośnej 
polityki określonych w niniejszym 
sprawozdaniu, a także w zaleceniach 
trzeciego forum, w drugim sprawozdaniu 
dwuletnim Komisji, w sprawozdaniach 
Komitetu Ochrony Socjalnej oraz w 
innych odnośnych dokumentach; 
zadaniem grupy zadaniowej będzie także 
rozpoczęcie pełnego przeglądu wszystkich 
zasad, zwłaszcza tych dotyczących pomocy 
państwa i zamówień publicznych, które 
mają wpływ na SSGI, oraz dokonanie 
oceny sposobu, w jaki powinny one być 
zmienione, aby – mając na uwadze obecny 
przegląd zasad przez Komisję –
uwzględnić i wesprzeć zobowiązania 
państw członkowskich w zakresie 
określania i świadczenia SSGI;

skreślony

Or. de

Poprawka 233
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 28 

Projekt rezolucji Poprawka

28. sugeruje utworzenie wielostronnej 
grupy zadaniowej na wysokim szczeblu z 
udziałem zainteresowanych podmiotów –
początkowo mającej dwuletni mandat –
która będzie otwarta, elastyczna i 
przejrzysta, a jej zadaniem będzie stałe 

skreślony
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wdrażanie inicjatyw w zakresie odnośnej 
polityki określonych w niniejszym 
sprawozdaniu, a także w zaleceniach 
trzeciego forum, w drugim sprawozdaniu 
dwuletnim Komisji, w sprawozdaniach 
Komitetu Ochrony Socjalnej oraz w 
innych odnośnych dokumentach; 
zadaniem grupy zadaniowej będzie także 
rozpoczęcie pełnego przeglądu wszystkich 
zasad, zwłaszcza tych dotyczących pomocy 
państwa i zamówień publicznych, które 
mają wpływ na SSGI, oraz dokonanie 
oceny sposobu, w jaki powinny one być 
zmienione, aby – mając na uwadze obecny 
przegląd zasad przez Komisję –
uwzględnić i wesprzeć zobowiązania 
państw członkowskich w zakresie 
określania i świadczenia SSGI;

Or. en

Poprawka 234
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 28 

Projekt rezolucji Poprawka

 28. sugeruje utworzenie wielostronnej 
grupy zadaniowej na wysokim szczeblu z 
udziałem zainteresowanych podmiotów –
początkowo mającej dwuletni mandat –
która będzie otwarta, elastyczna i 
przejrzysta, a jej zadaniem będzie stałe 
wdrażanie inicjatyw w zakresie odnośnej 
polityki określonych w niniejszym 
sprawozdaniu, a także w zaleceniach 
trzeciego forum, w drugim sprawozdaniu 
dwuletnim Komisji, w sprawozdaniach 
Komitetu Ochrony Socjalnej oraz w 
innych odnośnych dokumentach; 
zadaniem grupy zadaniowej będzie także 
rozpoczęcie pełnego przeglądu wszystkich 
zasad, zwłaszcza tych dotyczących pomocy 
państwa i zamówień publicznych, które 

skreślony
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mają wpływ na SSGI, oraz dokonanie 
oceny sposobu, w jaki powinny one być 
zmienione, aby – mając na uwadze obecny 
przegląd zasad przez Komisję –
uwzględnić i wesprzeć zobowiązania 
państw członkowskich w zakresie 
określania i świadczenia SSGI;

Or. de

Poprawka 235
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 28 

Projekt rezolucji Poprawka

28. sugeruje utworzenie wielostronnej 
grupy zadaniowej na wysokim szczeblu z 
udziałem zainteresowanych podmiotów –
początkowo mającej dwuletni mandat –
która będzie otwarta, elastyczna i 
przejrzysta, a jej zadaniem będzie stałe 
wdrażanie inicjatyw w zakresie odnośnej 
polityki określonych w niniejszym 
sprawozdaniu, a także w zaleceniach 
trzeciego forum, w drugim sprawozdaniu 
dwuletnim Komisji, w sprawozdaniach 
Komitetu Ochrony Socjalnej oraz w 
innych odnośnych dokumentach; 
zadaniem grupy zadaniowej będzie także 
rozpoczęcie pełnego przeglądu wszystkich 
zasad, zwłaszcza tych dotyczących pomocy 
państwa i zamówień publicznych, które 
mają wpływ na SSGI, oraz dokonanie 
oceny sposobu, w jaki powinny one być 
zmienione, aby – mając na uwadze obecny 
przegląd zasad przez Komisję –
uwzględnić i wesprzeć zobowiązania 
państw członkowskich w zakresie 
określania i świadczenia 
SSGI;28.sugeruje utworzenie 
wielostronnej grupy zadaniowej na 

skreślony
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wysokim szczeblu z udziałem 
zainteresowanych podmiotów –
początkowo mającej dwuletni mandat –
która będzie otwarta, elastyczna i 
przejrzysta, a jej zadaniem będzie stałe 
wdrażanie inicjatyw w zakresie odnośnej 
polityki określonych w niniejszym 
sprawozdaniu, a także w zaleceniach 
trzeciego forum, w drugim sprawozdaniu 
dwuletnim Komisji, w sprawozdaniach 
Komitetu Ochrony Socjalnej oraz w 
innych odnośnych dokumentach; 
zadaniem grupy zadaniowej będzie także 
rozpoczęcie pełnego przeglądu wszystkich 
zasad, zwłaszcza tych dotyczących pomocy 
państwa i zamówień publicznych, które 
mają wpływ na SSGI, oraz dokonanie 
oceny sposobu, w jaki powinny one być 
zmienione, aby – mając na uwadze obecny 
przegląd zasad przez Komisję –
uwzględnić i wesprzeć zobowiązania 
państw członkowskich w zakresie 
określania i świadczenia SSGI;

Or. it

Poprawka 236
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 28 

Projekt rezolucji Poprawka

28. sugeruje utworzenie wielostronnej 
grupy zadaniowej na wysokim szczeblu z 
udziałem zainteresowanych podmiotów –
początkowo mającej dwuletni mandat –
która będzie otwarta, elastyczna i 
przejrzysta, a jej zadaniem będzie stałe 
wdrażanie inicjatyw w zakresie odnośnej 
polityki określonych w niniejszym 
sprawozdaniu, a także w zaleceniach 
trzeciego forum, w drugim sprawozdaniu 
dwuletnim Komisji, w sprawozdaniach 

28. zwraca się do Komisji o zbadanie, czy 
utworzenie europejskiego obserwatorium 
usług socjalnych, uwzględniającego różne 
podmioty zainteresowane, w celu 
gromadzenia informacji z różnych źródeł 
w państwach członkowskich byłoby 
odpowiednim narzędziem, a także o 
propagowanie dobrej praktyki na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym, 
przeprowadzenie pełnego przeglądu 
wszystkich zasad, zwłaszcza tych 
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Komitetu Ochrony Socjalnej oraz w 
innych odnośnych dokumentach; 
zadaniem grupy zadaniowej będzie także 
rozpoczęcie pełnego przeglądu wszystkich 
zasad, zwłaszcza tych dotyczących pomocy 
państwa i zamówień publicznych, które 
mają wpływ na SSGI, oraz dokonanie 
oceny sposobu, w jaki powinny one być 
zmienione, aby – mając na uwadze obecny 
przegląd zasad przez Komisję –
uwzględnić i wesprzeć zobowiązania 
państw członkowskich w zakresie 
określania i świadczenia SSGI;

dotyczących pomocy państwa i zamówień 
publicznych, które mają wpływ na SSGI, 
oraz dokonanie oceny sposobu, w jaki 
powinny one być zmienione;

Or. en

Poprawka 237
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 28 

Projekt rezolucji Poprawka

28. sugeruje utworzenie wielostronnej 
grupy zadaniowej na wysokim szczeblu z 
udziałem zainteresowanych podmiotów –
początkowo mającej dwuletni mandat –
która będzie otwarta, elastyczna i 
przejrzysta, a jej zadaniem będzie stałe 
wdrażanie inicjatyw w zakresie odnośnej 
polityki określonych w niniejszym 
sprawozdaniu, a także w zaleceniach 
trzeciego forum, w drugim sprawozdaniu 
dwuletnim Komisji, w sprawozdaniach 
Komitetu Ochrony Socjalnej oraz w innych 
odnośnych dokumentach; zadaniem grupy 
zadaniowej będzie także rozpoczęcie 
pełnego przeglądu wszystkich zasad, 
zwłaszcza tych dotyczących pomocy 
państwa i zamówień publicznych, które 
mają wpływ na SSGI, oraz dokonanie 
oceny sposobu, w jaki powinny one być 
zmienione, aby – mając na uwadze obecny 
przegląd zasad przez Komisję –
uwzględnić i wesprzeć zobowiązania 

28. sugeruje utworzenie wielostronnej 
grupy zadaniowej na wysokim szczeblu z 
udziałem zainteresowanych podmiotów –
początkowo mającej dwuletni mandat –
która będzie otwarta, elastyczna i 
przejrzysta, a jej zadaniem będzie stałe 
wdrażanie inicjatyw w zakresie odnośnej 
polityki określonych w niniejszym 
sprawozdaniu, a także w zaleceniach 
trzeciego forum, w drugim sprawozdaniu 
dwuletnim Komisji, w sprawozdaniach 
Komitetu Ochrony Socjalnej oraz w innych 
odnośnych dokumentach;
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państw członkowskich w zakresie 
określania i świadczenia SSGI;

Or. en

Poprawka 238
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 28 

Projekt rezolucji Poprawka

28. Sugeruje utworzenie wielostronnej 
grupy zadaniowej na wysokim szczeblu z 
udziałem zainteresowanych podmiotów –
początkowo mającej dwuletni mandat –
która będzie otwarta, elastyczna i 
przejrzysta, a jej zadaniem będzie stałe 
wdrażanie inicjatyw w zakresie odnośnej 
polityki określonych w niniejszym 
sprawozdaniu, a także w zaleceniach 
trzeciego forum, w drugim sprawozdaniu 
dwuletnim Komisji, w sprawozdaniach 
Komitetu Ochrony Socjalnej oraz w innych 
odnośnych dokumentach; zadaniem grupy 
zadaniowej będzie także rozpoczęcie 
pełnego przeglądu wszystkich zasad, 
zwłaszcza tych dotyczących pomocy 
państwa i zamówień publicznych, które 
mają wpływ na SSGI, oraz dokonanie 
oceny sposobu, w jaki powinny one być 
zmienione, aby – mając na uwadze obecny 
przegląd zasad przez Komisję –
uwzględnić i wesprzeć zobowiązania 
państw członkowskich w zakresie 
określania i świadczenia SSGI;

28. sugeruje utworzenie wielostronnej 
grupy zadaniowej na wysokim szczeblu z 
udziałem zainteresowanych podmiotów –
początkowo mającej dwuletni mandat –
która będzie otwarta, zorganizowana w 
sposób różnorodny i przejrzysta, a jej 
zadaniem będzie stałe wdrażanie inicjatyw 
w zakresie odnośnej polityki określonych 
w niniejszym sprawozdaniu, a także w 
zaleceniach trzeciego forum, w drugim 
sprawozdaniu dwuletnim Komisji, w 
sprawozdaniach Komitetu Ochrony 
Socjalnej oraz w innych odnośnych 
dokumentach; zadaniem grupy zadaniowej 
będzie także rozpoczęcie opracowywania 
zasad umożliwiających zagwarantowanie 
SSGI w prawie pozytywnym oraz pełnego 
przeglądu wszystkich zasad, zwłaszcza 
tych dotyczących pomocy państwa i 
zamówień publicznych, które mają wpływ 
na SSGI, oraz dokonanie oceny sposobu, w 
jaki powinny one być zmienione, aby –
mając na uwadze obecny przegląd zasad 
przez Komisję – uwzględnić i wesprzeć 
zobowiązania państw członkowskich w 
zakresie określania i świadczenia SSGI; 
dostęp do wysokiej jakości usług 
socjalnych powinien być najważniejszym 
priorytetem w europejskim programie 
walki z ubóstwem oraz podlegać 
omówieniu na forum proponowanej grupy 
zadaniowej;



AM\861496PL.doc 119/143 PE460.966v01-00

PL

Or. en

Poprawka 239
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Ustęp 28 

Projekt rezolucji Poprawka

28. sugeruje utworzenie wielostronnej 
grupy zadaniowej na wysokim szczeblu z 
udziałem zainteresowanych podmiotów –
początkowo mającej dwuletni mandat –
która będzie otwarta, elastyczna i 
przejrzysta, a jej zadaniem będzie stałe 
wdrażanie inicjatyw w zakresie odnośnej 
polityki określonych w niniejszym 
sprawozdaniu, a także w zaleceniach 
trzeciego forum, w drugim sprawozdaniu 
dwuletnim Komisji, w sprawozdaniach 
Komitetu Ochrony Socjalnej oraz w innych 
odnośnych dokumentach; zadaniem grupy 
zadaniowej będzie także rozpoczęcie 
pełnego przeglądu wszystkich zasad, 
zwłaszcza tych dotyczących pomocy 
państwa i zamówień publicznych, które 
mają wpływ na SSGI, oraz dokonanie 
oceny sposobu, w jaki powinny one być 
zmienione, aby – mając na uwadze obecny 
przegląd zasad przez Komisję –
uwzględnić i wesprzeć zobowiązania 
państw członkowskich w zakresie 
określania i świadczenia SSGI;

28. Sugeruje utworzenie wielostronnej 
grupy zadaniowej na wysokim szczeblu z 
udziałem zainteresowanych podmiotów –
początkowo mającej dwuletni mandat –
która będzie otwarta, elastyczna i 
przejrzysta, a jej zadaniem będzie stałe 
wdrażanie inicjatyw w zakresie odnośnej 
polityki określonych w niniejszym 
sprawozdaniu, a także w zaleceniach 
trzeciego forum SSGI, w drugim 
sprawozdaniu dwuletnim Komisji, w 
sprawozdaniach Komitetu Ochrony 
Socjalnej oraz w innych odnośnych 
dokumentach; zadaniem grupy zadaniowej 
będzie także rozpoczęcie pełnego 
przeglądu wszystkich zasad, zwłaszcza 
tych dotyczących pomocy państwa i 
zamówień publicznych, które mają wpływ 
na SSGI, oraz dokonanie oceny sposobu, w 
jaki powinny one być zmienione, aby –
mając na uwadze obecny przegląd zasad 
przez Komisję – uwzględnić i wesprzeć 
zobowiązania państw członkowskich w 
zakresie określania i świadczenia SSGI;

Or. en

Poprawka 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 29 
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Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że proponowana grupa 
zadaniowa w ramach swego mandatu 
powinna się zająć także nowymi 
inicjatywami takimi jak utworzenie 
europejskiego centrum zasobów dla SSGI, 
stworzenie rejestru SSGI państwa 
członkowskiego czy programu 
pilotażowego w zakresie opieki nad 
osobami starszymi, a także opracowanie 
programów działań opartych na 
fakultatywnych ramach europejskich na 
rzecz jakości (VQF);

skreślony

Or. en

Poprawka 241
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że proponowana grupa 
zadaniowa w ramach swego mandatu 
powinna się zająć także nowymi 
inicjatywami takimi jak utworzenie 
europejskiego centrum zasobów dla SSGI, 
stworzenie rejestru SSGI państwa 
członkowskiego czy programu 
pilotażowego w zakresie opieki nad 
osobami starszymi, a także opracowanie 
programów działań opartych na 
fakultatywnych ramach europejskich na 
rzecz jakości (VQF);

skreślony

Or. de
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Poprawka 242
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że proponowana grupa 
zadaniowa w ramach swego mandatu 
powinna się zająć także nowymi 
inicjatywami takimi jak utworzenie 
europejskiego centrum zasobów dla SSGI, 
stworzenie rejestru SSGI państwa 
członkowskiego czy programu 
pilotażowego w zakresie opieki nad 
osobami starszymi, a także opracowanie 
programów działań opartych na 
fakultatywnych ramach europejskich na 
rzecz jakości (VQF);

skreślony

Or. it

Poprawka 243
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że proponowana grupa 
zadaniowa w ramach swego mandatu 
powinna się zająć także nowymi 
inicjatywami takimi jak utworzenie 
europejskiego centrum zasobów dla SSGI, 
stworzenie rejestru SSGI państwa 
członkowskiego czy programu 
pilotażowego w zakresie opieki nad 
osobami starszymi, a także opracowanie 
programów działań opartych na 
fakultatywnych ramach europejskich na 
rzecz jakości (VQF);

29. podkreśla konieczność usunięcia 
niejasności prawnych związanych z 
wdrażaniem SSGI oraz przeprowadzenia 
kompleksowego badania dotyczącego 
funkcjonalności SSGI;
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Or. en

Poprawka 244
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że proponowana grupa 
zadaniowa w ramach swego mandatu 
powinna się zająć także nowymi 
inicjatywami takimi jak utworzenie 
europejskiego centrum zasobów dla SSGI, 
stworzenie rejestru SSGI państwa 
członkowskiego czy programu 
pilotażowego w zakresie opieki nad 
osobami starszymi, a także opracowanie 
programów działań opartych na 
fakultatywnych ramach europejskich na 
rzecz jakości (VQF);

29. uważa, że proponowana grupa 
zadaniowa w ramach swego mandatu 
powinna się zająć także nowymi 
inicjatywami takimi jak utworzenie 
europejskiego centrum zasobów dla SSGI, 
stworzenie rejestru SSGI państwa 
członkowskiego czy kilku programów 
pilotażowych w zakresie opieki nad 
osobami starszymi, bezdomnymi, dziećmi i 
osobami niepełnosprawnymi, a także 
opracowanie programów działań opartych 
na fakultatywnych ramach europejskich na 
rzecz jakości (VQF);

Or. en

Poprawka 245
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 29 

Projekt rezolucji Poprawka

29. uważa, że proponowana grupa 
zadaniowa w ramach swego mandatu 
powinna się zająć także nowymi 
inicjatywami takimi jak utworzenie 
europejskiego centrum zasobów dla SSGI,
stworzenie rejestru SSGI państwa 
członkowskiego czy programu 
pilotażowego w zakresie opieki nad 
osobami starszymi, a także opracowanie 
programów działań opartych na 
fakultatywnych ramach europejskich na 

29. uważa, że proponowana grupa 
zadaniowa w ramach swego mandatu 
powinna się zająć także nowymi 
inicjatywami takimi jak utworzenie bazy 
danych SSGI państwa członkowskiego czy 
programu pilotażowego w zakresie opieki 
nad osobami starszymi, a także 
opracowanie programów działań opartych 
na fakultatywnych ramach europejskich na 
rzecz jakości (VQF);
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rzecz jakości (VQF);

Or. en

Poprawka 246
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 29a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

29a. proponuje utworzenie europejskiego 
centrum zasobów dla SSGI, które 
służyłoby za techniczny punkt odniesienia 
państwom członkowskim, Komisji i 
przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego na poziomie europejskim, 
funkcjonowałoby jak system wczesnego 
ostrzegania w przypadkach naruszenia 
przepisów dotyczących SSGI, 
formułowałoby opinie z własnej inicjatywy 
lub na wniosek Parlamentu, Komitetu 
Regionów lub Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, 
finansowałoby prace badawcze i analizy w 
tej dziedzinie, a także odgrywałoby 
kluczową rolę w wymianie dobrych 
praktyk między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 247
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 30 

Projekt rezolucji Poprawka

30. wzywa czwarte europejskie Forum na 
temat SSGI, organizowane przez 
parlamentarną Komisję Zatrudnienia i 

skreślony
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Spraw Socjalnych, do kontynuowania 
inicjatywy zawartej w sprawozdaniu Joela 
Hassego Ferreiry z 2007 r. i do przeglądu 
postępu reformy; wzywa także grupę 
zadaniową do przedstawienia 
sprawozdania w sprawie postępu podczas 
czwartego forum, co pozwoli zapewnić 
jego ciągłość, ukierunkowanie i meritum;

Or. it

Poprawka 248
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 30 

Projekt rezolucji Poprawka

30. wzywa czwarte europejskie Forum na 
temat SSGI, organizowane przez 
parlamentarną Komisję Zatrudnienia i 
Spraw Socjalnych, do kontynuowania 
inicjatywy zawartej w sprawozdaniu Joela 
Hassego Ferreiry z 2007 r. i do przeglądu 
postępu reformy; wzywa także grupę 
zadaniową do przedstawienia 
sprawozdania w sprawie postępu podczas 
czwartego forum, co pozwoli zapewnić 
jego ciągłość, ukierunkowanie i meritum;

30. wzywa czwarte europejskie Forum na 
temat SSGI, organizowane przez 
parlamentarną Komisję Zatrudnienia i 
Spraw Socjalnych oraz Komisję Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, 
do kontynuowania inicjatywy zawartej w 
sprawozdaniu Joela Hassego Ferreiry z 
2007 r. i do przeglądu postępu reformy; 
wzywa także grupę zadaniową do 
przedstawienia sprawozdania w sprawie 
postępu podczas czwartego forum, co 
pozwoli zapewnić jego ciągłość, 
ukierunkowanie i meritum;

Or. de

Poprawka 249
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 31 
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Projekt rezolucji Poprawka

31. apeluje, aby przewodnictwo nad grupą 
zadaniową objęła Dyrekcja Generalna do 
Spraw Społecznych, a w jej skład weszły 
DG ds. Konkurencji, DG ds. Jednolitego 
Rynku, DG ds. Środowiska i DG ds. 
Zdrowia i Konsumentów, a także 
Europejska Rada ds. Zatrudnienia, 
Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów (EPSCO), partnerzy 
społeczni oraz organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego aktywne w obszarze SSGI; 
apeluje, aby zarówno Parlament, jak i 
Komitet Regionów, ze względu na ich 
legitymację demokratyczną, zostały 
aktywnie włączone w prace grupy oraz 
aby reprezentowane w niej były 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej i 
zainteresowane podmioty, w tym 
dobrowolne stowarzyszenia i władze 
lokalne;

skreślony

Or. en

Poprawka 250
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 31 

Projekt rezolucji Poprawka

31. apeluje, aby przewodnictwo nad grupą 
zadaniową objęła Dyrekcja Generalna do 
Spraw Społecznych, a w jej skład weszły 
DG ds. Konkurencji, DG ds. Jednolitego 
Rynku, DG ds. Środowiska i DG ds. 
Zdrowia i Konsumentów, a także 
Europejska Rada ds. Zatrudnienia, 
Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów (EPSCO), partnerzy 
społeczni oraz organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego aktywne w obszarze SSGI; 
apeluje, aby zarówno Parlament, jak i 

skreślony
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Komitet Regionów, ze względu na ich 
legitymację demokratyczną, zostały 
aktywnie włączone w prace grupy oraz 
aby reprezentowane w niej były 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej i 
zainteresowane podmioty, w tym 
dobrowolne stowarzyszenia i władze 
lokalne;

Or. de

Poprawka 251
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 31 

Projekt rezolucji Poprawka

31. apeluje, aby przewodnictwo nad grupą 
zadaniową objęła Dyrekcja Generalna do 
Spraw Społecznych, a w jej skład weszły 
DG ds. Konkurencji, DG ds. Jednolitego 
Rynku, DG ds. Środowiska i DG ds. 
Zdrowia i Konsumentów, a także 
Europejska Rada ds. Zatrudnienia, 
Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów (EPSCO), partnerzy 
społeczni oraz organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego aktywne w obszarze SSGI; 
apeluje, aby zarówno Parlament, jak i 
Komitet Regionów, ze względu na ich 
legitymację demokratyczną, zostały 
aktywnie włączone w prace grupy oraz 
aby reprezentowane w niej były 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej i 
zainteresowane podmioty, w tym 
dobrowolne stowarzyszenia i władze 
lokalne;

skreślony

Or. it
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Poprawka 252
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx, Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 31 

Projekt rezolucji Poprawka

31. apeluje, aby przewodnictwo nad grupą 
zadaniową objęła Dyrekcja Generalna do 
Spraw Społecznych, a w jej skład weszły 
DG ds. Konkurencji, DG ds. Jednolitego 
Rynku, DG ds. Środowiska i DG ds. 
Zdrowia i Konsumentów, a także 
Europejska Rada ds. Zatrudnienia, Polityki 
Społecznej, Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów (EPSCO), partnerzy 
społeczni oraz organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego aktywne w obszarze SSGI; 
apeluje, aby zarówno Parlament, jak i 
Komitet Regionów, ze względu na ich 
legitymację demokratyczną, zostały 
aktywnie włączone w prace grupy oraz 
aby reprezentowane w niej były 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej i 
zainteresowane podmioty, w tym 
dobrowolne stowarzyszenia i władze 
lokalne;

31. proponuje, by w skład grupy 
zadaniowej wchodzili przedstawiciele 
Dyrekcji Generalnej do Spraw
Gospodarczych i Finansowych, DG ds. 
Konkurencji, DG ds. Jednolitego Rynku, 
DG do Spraw Społecznych, DG ds. 
Środowiska i DG ds. Zdrowia i 
Konsumentów, Parlament Europejski, 
Komitet Regionów, Europejska Rada ds. 
Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia 
i Ochrony Konsumentów (EPSCO), 
organy władzy lokalnej, organizacje 
reprezentujące użytkowników SSGI, a 
także inne, właściwe w tym zakresie, 
zainteresowane podmioty;

Or. en

Poprawka 253

Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 31 

Projekt rezolucji Poprawka

31. apeluje, aby przewodnictwo nad grupą 
zadaniową objęła Dyrekcja Generalna do 
Spraw Społecznych, a w jej skład weszły 
DG ds. Konkurencji, DG ds. Jednolitego 
Rynku, DG ds. Środowiska i DG ds. 
Zdrowia i Konsumentów, a także 

31. apeluje, aby współprzewodnictwo nad 
grupą zadaniową objęli Parlament 
Europejski i Komisja, a w jej skład weszły 
DG do Spraw Społecznych, DG ds.
Konkurencji, DG ds. Jednolitego Rynku, 
DG ds. Środowiska i DG ds. Zdrowia i 
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Europejska Rada ds. Zatrudnienia, Polityki 
Społecznej, Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów (EPSCO), partnerzy 
społeczni oraz organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego aktywne w obszarze SSGI; 
apeluje, aby zarówno Parlament, jak i 
Komitet Regionów, ze względu na ich 
legitymację demokratyczną, zostały 
aktywnie włączone w prace grupy oraz aby 
reprezentowane w niej były 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej i 
zainteresowane podmioty, w tym 
dobrowolne stowarzyszenia i władze 
lokalne;

Konsumentów, a także Europejska Rada 
ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, 
Zdrowia i Ochrony Konsumentów 
(EPSCO), partnerzy społeczni oraz 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
aktywne w obszarze SSGI; apeluje, aby 
zarówno Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny, jak i Komitet 
Regionów, ze względu na ich legitymację 
demokratyczną, zostały aktywnie włączone 
w prace grupy oraz aby reprezentowane w 
niej były przedsiębiorstwa gospodarki 
społecznej i zainteresowane podmioty, w 
tym dobrowolne stowarzyszenia i władze 
lokalne;

Or. en

Poprawka 254
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 31 

Projekt rezolucji Poprawka

31. apeluje, aby przewodnictwo nad grupą 
zadaniową objęła Dyrekcja Generalna do 
Spraw Społecznych, a w jej skład weszły 
DG ds. Konkurencji, DG ds. Jednolitego 
Rynku, DG ds. Środowiska i DG ds. 
Zdrowia i Konsumentów, a także 
Europejska Rada ds. Zatrudnienia, Polityki 
Społecznej, Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów (EPSCO), partnerzy 
społeczni oraz organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego aktywne w obszarze SSGI; 
apeluje, aby zarówno Parlament, jak i 
Komitet Regionów, ze względu na ich 
legitymację demokratyczną, zostały 
aktywnie włączone w prace grupy oraz aby 
reprezentowane w niej były 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej i 
zainteresowane podmioty, w tym 
dobrowolne stowarzyszenia i władze 
lokalne;

31. apeluje, aby przewodnictwo nad grupą 
zadaniową objęła Dyrekcja Generalna do 
Spraw Społecznych, a w jej skład weszły 
DG ds. Konkurencji, DG ds. Jednolitego 
Rynku, DG ds. Środowiska, DG ds. 
Zdrowia i Konsumentów oraz DG ds. 
Społeczeństwa Informacyjnego, a także 
Europejska Rada ds. Zatrudnienia, Polityki 
Społecznej, Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów (EPSCO), partnerzy 
społeczni oraz organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego aktywne w obszarze SSGI; 
apeluje, aby zarówno Parlament, jak i 
Komitet Regionów, ze względu na ich 
legitymację demokratyczną, zostały 
aktywnie włączone w prace grupy oraz aby 
reprezentowane w niej były 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej i 
zainteresowane podmioty, w tym 
dobrowolne stowarzyszenia i władze 
lokalne;
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Or. cs

Poprawka 255
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Ustęp 31 

Projekt rezolucji Poprawka

31. apeluje, aby przewodnictwo nad grupą 
zadaniową objęła Dyrekcja Generalna do 
Spraw Społecznych, a w jej skład weszły 
DG ds. Konkurencji, DG ds. Jednolitego 
Rynku, DG ds. Środowiska i DG ds. 
Zdrowia i Konsumentów, a także 
Europejska Rada ds. Zatrudnienia, Polityki 
Społecznej, Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów (EPSCO), partnerzy 
społeczni oraz organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego aktywne w obszarze SSGI; 
apeluje, aby zarówno Parlament, jak i 
Komitet Regionów, ze względu na ich 
legitymację demokratyczną, zostały 
aktywnie włączone w prace grupy oraz aby 
reprezentowane w niej były 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej i 
zainteresowane podmioty, w tym 
dobrowolne stowarzyszenia i władze 
lokalne;

31. apeluje, aby przewodnictwo nad grupą 
zadaniową objął komisarz z Dyrekcji 
Generalnej do Spraw Społecznych, a w jej 
skład weszły DG ds. Konkurencji, DG ds. 
Jednolitego Rynku, DG ds. Środowiska i 
DG ds. Zdrowia i Konsumentów, a także 
Europejska Rada ds. Zatrudnienia, Polityki 
Społecznej, Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów (EPSCO), partnerzy 
społeczni oraz organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego aktywne w obszarze SSGI; 
apeluje, aby zarówno Parlament, jak i 
Komitet Regionów, ze względu na ich 
legitymację demokratyczną, zostały 
aktywnie włączone w prace grupy oraz aby 
reprezentowane w niej były 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej i 
zainteresowane podmioty, w tym 
dobrowolne stowarzyszenia i władze 
lokalne;

Or. en

Poprawka 256
Regina Bastos

Projekt rezolucji
Ustęp 31 

Projekt rezolucji Poprawka

31. apeluje, aby przewodnictwo nad grupą 
zadaniową objęła Dyrekcja Generalna do 
Spraw Społecznych, a w jej skład weszły 
DG ds. Konkurencji, DG ds. Jednolitego 

31. apeluje, aby przewodnictwo nad 
obserwatorium usług socjalnych objęła 
Dyrekcja Generalna do Spraw 
Społecznych, a w jej skład weszły DG ds. 
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Rynku, DG ds. Środowiska i DG ds. 
Zdrowia i Konsumentów, a także 
Europejska Rada ds. Zatrudnienia, Polityki 
Społecznej, Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów (EPSCO), partnerzy 
społeczni oraz organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego aktywne w obszarze SSGI; 
apeluje, aby zarówno Parlament, jak i 
Komitet Regionów, ze względu na ich 
legitymację demokratyczną, zostały 
aktywnie włączone w prace grupy oraz aby 
reprezentowane w niej były 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej i 
zainteresowane podmioty, w tym 
dobrowolne stowarzyszenia i władze 
lokalne;

Konkurencji, DG ds. Jednolitego Rynku, 
DG ds. Środowiska i DG ds. Zdrowia i 
Konsumentów, a także Europejska Rada 
ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, 
Zdrowia i Ochrony Konsumentów 
(EPSCO), partnerzy społeczni oraz 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
aktywne w obszarze SSGI; apeluje, aby 
zarówno Parlament, jak i Komitet
Regionów, ze względu na ich legitymację 
demokratyczną, zostały aktywnie włączone 
w prace grupy oraz aby reprezentowane w 
niej były przedsiębiorstwa gospodarki 
społecznej i zainteresowane podmioty, w 
tym dobrowolne stowarzyszenia i władze 
lokalne;

Or. en

Poprawka 257
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Tytuł przed ustępem 32 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fakultatywne ramy europejskie na rzecz 
jakości

Or. en

Poprawka 258
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 32 

Projekt rezolucji Poprawka

32. z zadowoleniem przyjmuje 
fakultatywne ramy na rzecz jakości, ale 
nalega na konieczność monitorowania 
stosowania zasad z wykorzystaniem 

32. z zadowoleniem przyjmuje 
fakultatywne ramy na rzecz jakości, ale 
nalega na konieczność włączenia w ten 
proces zainteresowanych podmiotów;
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zaproponowanego kryterium dotyczącego 
jakości oraz na konieczność włączenia w 
ten proces zainteresowanych podmiotów;

Or. de

Poprawka 259
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 32 

Projekt rezolucji Poprawka

32. z zadowoleniem przyjmuje 
fakultatywne ramy na rzecz jakości, ale 
nalega na konieczność monitorowania 
stosowania zasad z wykorzystaniem 
zaproponowanego kryterium dotyczącego 
jakości oraz na konieczność włączenia w 
ten proces zainteresowanych podmiotów;

32. z zadowoleniem przyjmuje 
fakultatywne ramy na rzecz jakości, ale 
nalega na konieczność wdrożenia 
stosowania zasad z wykorzystaniem 
zaproponowanego kryterium dotyczącego 
jakości oraz na konieczność włączenia w 
ten proces zainteresowanych podmiotów;

Or. de

Poprawka 260
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Ustęp 32a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

32a. z zadowoleniem przyjmuje, że 
Komisja Europejska, w przewodnich 
inicjatywach dołączonych do komunikatu 
w sprawie europejskiego programu walki 
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
proponuje opracowanie na poziomie 
sektorowym fakultatywnych ram 
europejskich na rzecz jakości usług 
socjalnych, w tym w dziedzinie opieki 
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długoterminowej i bezdomności;

Or. en

Poprawka 261
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 32a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

32a. popiera opracowanie fakultatywnych 
ram europejskich na rzecz jakości dla 
SSGI, które mogłyby zostać wykorzystane 
jako podstawa do opracowania 
sektorowych ram jakości w celu 
spełnienia wymogów w zakresie 
różnorakich usług socjalnych (transport 
ratunkowy i transport chorych, usługi 
mieszkaniowe, opieka nad dzieckiem, 
niepełnosprawność, mieszkalnictwo 
socjalne, itp.);

Or. en

Poprawka 262
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 33 

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystania fakultatywnych ram na 
rzecz jakości do opracowania wysokiej 
jakości systemów akredytacji i 
monitoringu oraz apeluje, aby ocena 
wdrażania tych ram odbywała się w 
odniesieniu do karty praw podstawowych i 
Protokołu nr 26 TFUE;

skreślony

Or. de
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Poprawka 263
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 33 

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystania fakultatywnych ram na 
rzecz jakości do opracowania wysokiej
jakości systemów akredytacji i
monitoringu oraz apeluje, aby ocena 
wdrażania tych ram odbywała się w 
odniesieniu do karty praw podstawowych i 
Protokołu nr 26 TFUE;

33. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystania fakultatywnych ram na 
rzecz jakości do opracowania wysokiej 
jakości systemów monitoringu oraz 
apeluje, aby ocena wdrażania tych ram 
odbywała się w odniesieniu do karty praw 
podstawowych i Protokołu nr 26 TFUE;

Or. en

Poprawka 264
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 33 

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystania fakultatywnych ram na 
rzecz jakości do opracowania wysokiej 
jakości systemów akredytacji i 
monitoringu oraz apeluje, aby ocena 
wdrażania tych ram odbywała się w 
odniesieniu do karty praw podstawowych i 
Protokołu nr 26 TFUE;

33. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystania fakultatywnych ram na 
rzecz jakości do opracowania wysokiej 
jakości systemów nakładania zobowiązań 
i monitoringu oraz apeluje, aby ocena 
funkcjonowania tych ram odbywała się w 
odniesieniu do karty praw podstawowych i 
Protokołu nr 26 TFUE;

Or. en
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Poprawka 265
Proinsias De Rossa

Projekt rezolucji
Ustęp 33 

Projekt rezolucji Poprawka

33. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystania fakultatywnych ram na 
rzecz jakości do opracowania wysokiej 
jakości systemów akredytacji i 
monitoringu oraz apeluje, aby ocena 
wdrażania tych ram odbywała się w 
odniesieniu do karty praw podstawowych i 
Protokołu nr 26 TFUE;

33. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystania fakultatywnych ram na 
rzecz jakości do opracowania lub 
udoskonalenia wysokiej jakości systemów 
akredytacji i monitoringu oraz apeluje, aby 
ocena wdrażania tych ram odbywała się w 
odniesieniu do karty praw podstawowych i 
Protokołu nr 26 TFUE;

Or. en

Poprawka 266
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 33a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

33a. apeluje do państw członkowskich o 
zachęcanie do tworzenia miejsc pracy oraz 
wzmacnianie potencjału rozwojowego 
sektora usług socjalnych, zdrowotnych i 
edukacyjnych za pomocą inwestycji w 
dalsze szkolenie personelu i tworzenia 
atrakcyjnego środowiska dla 
wolontariuszy, gdyż wykwalifikowany 
personel i wolontariusze w sposób 
zasadniczy wpływają na jakość 
świadczonych usług;

Or. en
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Poprawka 267
Françoise Castex

Projekt rezolucji
Ustęp 33a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

33a. wzywa Komisję Europejską do 
objaśnienia powiązania między ramami 
jakości określonymi w programie 
Promotheus, a fakultatywnymi ramami 
europejskimi na rzecz jakości w celu 
uniknięcia dublowania;

Or. en

Poprawka 268
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt rezolucji
Ustęp 34 

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, że godziwe i stabilne 
warunki pracy, a także wysokiej jakości 
szkolenie mają zasadnicze znaczenie dla 
świadczenia wysokiej jakości usług 
socjalnych;

34. podkreśla, że pełne poszanowanie 
praw pracowników, tworzenie układów 
zbiorowych i budowanie dialogu 
społecznego, godziwe i stabilne warunki 
pracy i wynagradzania, a także wysokiej 
jakości szkolenie ustawiczne stanowią 
zasadnicze elementy świadczenia wysokiej 
jakości usług socjalnych. Uważa za 
konieczne zwalczanie zjawiska 
nierejestrowanej i nielegalnej pracy, w 
szczególnie w sektorze opieki. Zwraca 
uwagę na fakt, że wolontariat stanowi 
wartościowy element, ale nie może 
zastąpić odpowiedniej i niezbędnej 
obecności wykształconej i 
wykwalifikowanej siły roboczej w obszarze 
SSGI;

Or. it
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Poprawka 269
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Ustęp 34 

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, że godziwe i stabilne 
warunki pracy, a także wysokiej jakości 
szkolenie mają zasadnicze znaczenie dla 
świadczenia wysokiej jakości usług
socjalnych;

34. podkreśla, że godziwe i stabilne 
warunki pracy, a także wysokiej jakości 
szkolenia dla pracowników socjalnych
mają zasadnicze znaczenie dla świadczenia 
wysokiej jakości usług socjalnych;

Or. pl

Poprawka 270
Kinga Göncz

Projekt rezolucji
Ustęp 34 

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, że godziwe i stabilne 
warunki pracy, a także wysokiej jakości 
szkolenie mają zasadnicze znaczenie dla 
świadczenia wysokiej jakości usług 
socjalnych;

34. podkreśla, że godziwe, stabilne i 
wysokiej jakości warunki pracy, a także 
szkolenie dla wszystkich pracowników 
niezależnie od wieku mają zasadnicze 
znaczenie dla świadczenia wysokiej 
jakości usług socjalnych;

Or. en

Poprawka 271
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 34 

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, że godziwe i stabilne 
warunki pracy, a także wysokiej jakości 
szkolenie mają zasadnicze znaczenie dla 
świadczenia wysokiej jakości usług 

34. podkreśla, że godziwe i stabilne 
warunki pracy, a także wysokiej jakości 
szkolenie, uczestnictwo użytkowników i 
wzmocnienie ich pozycji mają zasadnicze 
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socjalnych; znaczenie dla świadczenia wysokiej 
jakości usług socjalnych;

Or. en

Poprawka 272
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 34 

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, że godziwe i stabilne 
warunki pracy, a także wysokiej jakości 
szkolenie mają zasadnicze znaczenie dla 
świadczenia wysokiej jakości usług 
socjalnych;

34. podkreśla, że godziwe, stabilne i 
zabezpieczone dzięki płacom według 
układu zbiorowego lub płacom 
minimalnym warunki pracy, a także 
wysokiej jakości szkolenie mają 
zasadnicze znaczenie dla świadczenia 
wysokiej jakości usług socjalnych;

Or. de

Poprawka 273
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 34 

Projekt rezolucji Poprawka

34. podkreśla, że godziwe i stabilne 
warunki pracy, a także wysokiej jakości 
szkolenie mają zasadnicze znaczenie dla 
świadczenia wysokiej jakości usług 
socjalnych;

34. podkreśla, że godziwe i stabilne 
warunki pracy, a także wysokiej jakości 
szkolenie mają zasadnicze znaczenie dla 
świadczenia wysokiej jakości usług 
socjalnych; podkreśla również 
konieczność zatrudniania wysokiej klasy 
specjalistów;

Or. en
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Poprawka 274
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 34a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

34a. apeluje do państw członkowskich o 
zachęcanie do tworzenia miejsc pracy oraz 
wzmacnianie potencjału rozwojowego 
sektora usług socjalnych, zdrowotnych i 
edukacyjnych w drodze oferowania 
migrantom i obywatelom UE godnych 
warunków pracy i dostępu do 
kompleksowych systemów zabezpieczenia 
społecznego;

Or. en

Poprawka 275
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Ustęp 34a (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

34a. podkreśla znaczenie usług 
świadczonych przez pracowników 
socjalnych i kładzie nacisk na 
konieczność dokonywania przez nich 
regularnej analizy środowisk 
wspomaganych;

Or. pl

Poprawka 276
Tadeusz Cymański

Projekt rezolucji
Ustęp 34b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

34b. uważa, że w zakresie obowiązków 
pracowników socjalnych szczególne 
znaczenie powinny mieć działania 
zmierzające do wzrostu motywacji w 
kierunku podejmowania pracy, edukacji, 
działalności gospodarczej w celu 
usamodzielnienia się i osiągnięcia 
samowystarczalności;

Or. pl

Poprawka 277
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 35 

Projekt rezolucji Poprawka

35. uważa, że zasady fakultatywnych ram 
na rzecz jakości powinny być 
wykorzystane jako pomoc przy określaniu 
obowiązkowych kryteriów jakościowych, 
które będą stosowane w zmienionych 
zasadach dotyczących zamówień 
publicznych;

skreślony

Or. en

Poprawka 278
Thomas Mann

Projekt rezolucji
Ustęp 35 

Projekt rezolucji Poprawka

35. uważa, że zasady fakultatywnych ram 
na rzecz jakości powinny być 
wykorzystane jako pomoc przy określaniu 
obowiązkowych kryteriów jakościowych, 
które będą stosowane w zmienionych 

35. uważa, że zasady fakultatywnych ram 
na rzecz jakości powinny być 
wykorzystane jako pomoc przy określaniu 
dobrowolnych kryteriów jakościowych, 
które będą stosowane w zmienionych 
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zasadach dotyczących zamówień 
publicznych;

zasadach dotyczących zamówień 
publicznych;

Or. de

Poprawka 279
Mara Bizzotto

Projekt rezolucji
Ustęp 35 

Projekt rezolucji Poprawka

35. uważa, że zasady fakultatywnych ram 
na rzecz jakości powinny być 
wykorzystane jako pomoc przy określaniu 
obowiązkowych kryteriów jakościowych, 
które będą stosowane w zmienionych 
zasadach dotyczących zamówień 
publicznych;

35. uważa, że zasady fakultatywnych ram 
na rzecz jakości powinny być 
wykorzystane jako pomoc przy określaniu 
kryteriów jakościowych, które będą 
stosowane w zmienionych zasadach 
dotyczących zamówień publicznych;

Or. it

Poprawka 280
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 35 

Projekt rezolucji Poprawka

35. uważa, że zasady fakultatywnych ram 
na rzecz jakości powinny być 
wykorzystane jako pomoc przy określaniu 
obowiązkowych kryteriów jakościowych, 
które będą stosowane w zmienionych 
zasadach dotyczących zamówień 
publicznych;

35. uważa, że zasady fakultatywnych ram 
na rzecz jakości mogłyby być 
wykorzystane jako pomoc przy określaniu 
obowiązkowych kryteriów jakościowych, 
które będą stosowane w zmienionych 
zasadach dotyczących zamówień 
publicznych;

Or. en
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Poprawka 281
Thomas Händel

Projekt rezolucji
Ustęp 35 

Projekt rezolucji Poprawka

35. uważa, że zasady fakultatywnych ram 
na rzecz jakości powinny być 
wykorzystane jako pomoc przy określaniu 
obowiązkowych kryteriów jakościowych, 
które będą stosowane w zmienionych 
zasadach dotyczących zamówień 
publicznych;

35. uważa, że zasady fakultatywnych ram 
na rzecz jakości oraz płace zgodnie z 
miejscowymi układami zbiorowymi 
(„zgodność z układami zbiorowymi”)
powinny być wykorzystane jako pomoc 
przy określaniu obowiązkowych kryteriów 
jakościowych, które będą stosowane w 
zmienionych zasadach dotyczących 
zamówień publicznych;

Or. de

Poprawka 282
Sophia in 't Veld, Dirk Sterckx

Projekt rezolucji
Ustęp 36 

Projekt rezolucji Poprawka

36. sugeruje, żeby zaradzić brakowi 
odniesienia do finansowania i statusu 
dostawcy usług w fakultatywnych ramach 
na rzecz jakości;

skreślony

Or. en

Poprawka 283
Nadja Hirsch

Projekt rezolucji
Ustęp 36 
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Projekt rezolucji Poprawka

36. sugeruje, żeby zaradzić brakowi 
odniesienia do finansowania i statusu 
dostawcy usług w fakultatywnych ramach 
na rzecz jakości;

skreślony

Or. de

Poprawka 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 36 

Projekt rezolucji Poprawka

36. sugeruje, żeby zaradzić brakowi 
odniesienia do finansowania i statusu 
dostawcy usług w fakultatywnych ramach 
na rzecz jakości;

36. sugeruje dalsze doskonalenie 
fakultatywnych ram na rzecz jakości;

Or. en

Poprawka 285
Karima Delli

Projekt rezolucji
Ustęp 37 

Projekt rezolucji Poprawka

37. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, a 
także parlamentom i rządom państw 
członkowskich i państw kandydujących 
oraz Komitetowi Regionów.

37. zobowiązuje swojego 
przewodniczącego do przekazania 
niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, a 
także parlamentom i rządom państw 
członkowskich i państw kandydujących, 
Komitetowi Regionów oraz 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu.
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