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Poprawka 1
Olle Ludvigsson

Projekt opinii
Odniesienie 1 (nowe)

Projekt opinii Poprawka

– uwzględniając art. 148 i 153 ust. 5 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE),

Or. en

Poprawka 2
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Punkt-A preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-A. mając na uwadze, że UE podjęła 
zdecydowane działania, by przeciwdziałać 
kryzysowi, oraz mając na uwadze, że 
skutki kryzysu są dalekosiężne, co 
prowadzi do znacznego ograniczenia 
działalności gospodarczej, istotnego 
wzrostu bezrobocia, ostrego spadku 
wydajności oraz poważnego osłabienia 
finansów publicznych,

Or. en

Poprawka 3
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Punkt -Aa preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-Aa. mając na uwadze, że wysoki poziom 
ochrony socjalnej w UE złagodził 
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najdotkliwsze skutki kryzysu, oraz mając 
na uwadze, że ożywienie gospodarcze w 
Europie jest nadal wolniejsze niż w 
innych częściach świata wskutek niższego 
wzrostu wydajności,

Or. en

Poprawka 4
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Punkt -Ab preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-Ab. mając na uwadze, że pierwsza roczna 
wizja wzrostu gospodarczego oznacza 
początek nowego cyklu zarządzania 
gospodarczego w UE oraz pierwszego 
europejskiego okresu oceny koordynacji 
polityki gospodarczej,

Or. en

Poprawka 5
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że strategie 
polityczne w zakresie zatrudnienia, rynku 
pracy i społeczne są kluczową częścią 
składową reform, jakie należy 
przeprowadzić zarówno pod nadzorem 
makroekonomicznym, jak i nadzorem 
tematycznym strategii Europa 2020,

B. mając na uwadze, że od grudnia 2010 r. 
stopa bezrobocia w Europie utrzymuje się 
na stałym poziomie wynoszącym około 
9%, lecz bezrobocie wśród młodych ludzi 
cały czas się zwiększa; mając na uwadze, 
że strategie polityczne w zakresie 
zatrudnienia, rynku pracy i społeczne są w 
związku z tym kluczową częścią składową 
reform, jakie należy przeprowadzić 
zarówno pod nadzorem
makroekonomicznym, jak i nadzorem 
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tematycznym strategii Europa 2020,

Or. it

Poprawka 6
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że potrzebna jest 
wzmocniona interakcja między strategiami 
politycznymi w zakresie zatrudnienia oraz 
strategiami społecznymi i gospodarczymi 
w kontekście europejskiego okresu oceny, 
mając też na uwadze, że należy to uczynić 
w sposób sprzyjający demokratycznej 
odpowiedzialności, zaangażowaniu i 
legalności,

C. mając na uwadze, że potrzebna jest 
wzmocniona interakcja między strategiami 
politycznymi w zakresie zatrudnienia oraz 
strategiami społecznymi i gospodarczymi 
w kontekście europejskiego okresu oceny, 
mając też na uwadze, że należy to uczynić 
w sposób sprzyjający demokratycznej 
odpowiedzialności, zaangażowaniu i 
legalności, tak aby zareagować na zmiany 
demograficzne i związane z nimi 
wyzwania w interesie wszystkich pokoleń,

Or. de

Poprawka 7
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że potrzebna jest 
wzmocniona interakcja między strategiami 
politycznymi w zakresie zatrudnienia oraz 
strategiami społecznymi i gospodarczymi 
w kontekście europejskiego okresu oceny, 
mając też na uwadze, że należy to uczynić 
w sposób sprzyjający demokratycznej 
odpowiedzialności, zaangażowaniu i 
legalności,

C. mając na uwadze, że potrzebna jest 
wzmocniona interakcja między strategiami 
politycznymi w zakresie zatrudnienia oraz 
strategiami społecznymi i gospodarczymi 
w kontekście europejskiego okresu oceny, 
mając też na uwadze, że należy to uczynić 
w sposób sprzyjający demokratycznej 
odpowiedzialności, zaangażowaniu i 
legalności oraz że istotną częścią tego 
procesu jest pełne zaangażowanie 
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Parlamentu Europejskiego,

Or. en

Poprawka 8
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że potrzebna jest 
wzmocniona interakcja między strategiami 
politycznymi w zakresie zatrudnienia oraz 
strategiami społecznymi i gospodarczymi 
w kontekście europejskiego okresu oceny, 
mając też na uwadze, że należy to uczynić 
w sposób sprzyjający demokratycznej 
odpowiedzialności, zaangażowaniu i 
legalności,

C. mając na uwadze, że potrzebna jest 
wzmocniona interakcja między strategiami 
politycznymi w zakresie zatrudnienia oraz 
strategiami społecznymi i gospodarczymi 
w kontekście europejskiego okresu oceny, 
mając też na uwadze, że należy to uczynić 
w sposób sprzyjający demokratycznej 
odpowiedzialności, zaangażowaniu i 
legalności podmiotów zaangażowanych w 
opracowywanie tych strategii 
politycznych,

Or. fr

Poprawka 9
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że potrzebna jest 
wzmocniona interakcja między strategiami 
politycznymi w zakresie zatrudnienia oraz 
strategiami społecznymi i gospodarczymi 
w kontekście europejskiego okresu oceny, 
mając też na uwadze, że należy to uczynić 
w sposób sprzyjający demokratycznej 
odpowiedzialności, zaangażowaniu i 
legalności,

C. mając na uwadze, że potrzebna jest 
wzmocniona interakcja między strategiami 
politycznymi w zakresie zatrudnienia oraz 
strategiami społecznymi i gospodarczymi 
w kontekście europejskiego okresu oceny, 
mając też na uwadze, że należy to uczynić 
w sposób sprzyjający demokratycznej 
odpowiedzialności i legalności,
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Or. en

Poprawka 10
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że potrzebna jest 
wzmocniona interakcja między strategiami 
politycznymi w zakresie zatrudnienia oraz 
strategiami społecznymi i gospodarczymi 
w kontekście europejskiego okresu oceny, 
mając też na uwadze, że należy to uczynić 
w sposób sprzyjający demokratycznej 
odpowiedzialności, zaangażowaniu i 
legalności,

C. mając na uwadze, że potrzebna jest 
wzmocniona interakcja między strategiami 
politycznymi w zakresie zatrudnienia oraz 
strategiami społecznymi i gospodarczymi 
w kontekście europejskiego okresu oceny, 
mając też na uwadze, że należy to uczynić 
w sposób sprzyjający pomocniczości, 
demokratycznej odpowiedzialności, 
zaangażowaniu i legalności,

Or. it

Poprawka 11
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp Ca (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że parlamenty 
krajowe są swobodnie wybierane przez 
obywateli i że w związku z tym są one 
przedstawicielami i gwarantami praw 
nabytych i przeniesionych przez 
obywateli; mając na uwadze, że 
wprowadzenie europejskiego okresu oceny 
sprowadza tę prerogatywę parlamentów 
do czysto symbolicznego działania,

Or. fr
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Poprawka 12
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp Cb (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że wprowadzenie 
europejskiego okresu oceny w żadnym 
wypadku nie powinno podporządkowywać 
praw podstawowych lub uznawanych 
praw socjalnych przysługujących 
obywatelom ograniczeniom budżetowym, 

Or. fr

Poprawka 13
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp Cc (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cc. mając na uwadze, że europejski okres 
oceny umożliwi instytucjom europejskim 
przedstawianie uwag na temat projektów 
budżetów krajowych jeszcze przed ich 
przyjęciem na szczeblu krajowym, mając 
też na uwadze, że budżety krajowe muszą 
opierać się na prognozach ekonomicznych 
i zaleceniach Komisji i Rady dotyczących 
decyzji politycznych, jakie należy podjąć,

Or. fr

Poprawka 14
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że strategia Europa 2020 oraz 
europejski okres oceny będące ramami 
wzmocnionego zarządzania gospodarczego 
i społecznego dysponują potencjałem 
umożliwiającym rozwijanie wspólnego 
podejścia do wyzwań, rozwiązań i oceny 
sytuacji społecznej i w zakresie 
zatrudnienia w państwach członkowskich; 
ubolewa jednakże nad brakiem 
zaangażowania w ten proces Parlamentu 
Europejskiego podczas pierwszego 
europejskiego okresu oceny;

1. uważa, że strategia Europa 2020 oraz 
europejski okres oceny będące ramami 
wzmocnionego zarządzania gospodarczego 
i społecznego dysponują potencjałem 
umożliwiającym rozwijanie wspólnego 
podejścia do wyzwań, rozwiązań i oceny 
sytuacji społecznej i w zakresie 
zatrudnienia w państwach członkowskich;

Or. fr

Poprawka 15
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że strategia Europa 2020 oraz 
europejski okres oceny będące ramami 
wzmocnionego zarządzania gospodarczego 
i społecznego dysponują potencjałem 
umożliwiającym rozwijanie wspólnego 
podejścia do wyzwań, rozwiązań i oceny 
sytuacji społecznej i w zakresie 
zatrudnienia w państwach członkowskich; 
ubolewa jednakże nad brakiem 
zaangażowania w ten proces Parlamentu 
Europejskiego podczas pierwszego 
europejskiego okresu oceny;

1. uważa, że strategia Europa 2020, roczna 
wizja wzrostu gospodarczego oraz 
europejski okres oceny stanowią ramy
wzmocnionego zarządzania gospodarczego 
i społecznego i koordynacji polityki 
gospodarczej oraz dysponują potencjałem 
umożliwiającym rozwijanie wspólnego 
podejścia do wyzwań, rozwiązań i oceny 
sytuacji społecznej i w zakresie 
zatrudnienia w państwach członkowskich; 
ubolewa jednakże nad brakiem 
zaangażowania w ten proces Parlamentu 
Europejskiego podczas pierwszego 
europejskiego okresu oceny i pierwszej 
rocznej wizji wzrostu gospodarczego 
oznaczającej początek nowego cyklu 
zarządzania gospodarczego w UE;

Or. en
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Poprawka 16
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że strategia Europa 2020 oraz 
europejski okres oceny będące ramami 
wzmocnionego zarządzania gospodarczego 
i społecznego dysponują potencjałem 
umożliwiającym rozwijanie wspólnego 
podejścia do wyzwań, rozwiązań i oceny 
sytuacji społecznej i w zakresie 
zatrudnienia w państwach członkowskich; 
ubolewa jednakże nad brakiem 
zaangażowania w ten proces Parlamentu 
Europejskiego podczas pierwszego 
europejskiego okresu oceny;

1. uważa, że strategia Europa 2020 oraz 
europejski okres oceny będące ramami 
wzmocnionego zarządzania gospodarczego 
i społecznego mogłyby umożliwić
rozwijanie wspólnego podejścia do 
wyzwań, rozwiązań i oceny sytuacji 
społecznej i w zakresie zatrudnienia w 
państwach członkowskich, gdyby ich 
przebieg wykraczał poza poziom 
minimalnych zamiarów oraz gdyby 
Parlament Europejski był faktycznie 
zaangażowany w ten proces, inaczej niż
podczas pierwszego europejskiego okresu 
oceny;

Or. it

Poprawka 17
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że strategia Europa 2020 oraz 
europejski okres oceny będące ramami 
wzmocnionego zarządzania gospodarczego 
i społecznego dysponują potencjałem 
umożliwiającym rozwijanie wspólnego 
podejścia do wyzwań, rozwiązań i oceny 
sytuacji społecznej i w zakresie 
zatrudnienia w państwach członkowskich; 
ubolewa jednakże nad brakiem 
zaangażowania w ten proces Parlamentu 
Europejskiego podczas pierwszego 

1. uważa, że strategia Europa 2020 oraz 
europejski okres oceny będące ramami 
wzmocnionego zarządzania gospodarczego 
i społecznego dysponują potencjałem 
umożliwiającym rozwijanie wspólnego 
podejścia do wyzwań, rozwiązań i oceny 
sytuacji społecznej i w zakresie 
zatrudnienia w państwach członkowskich 
w celu realizacji wspólnych celów; 
ubolewa jednakże nad brakiem 
zaangażowania w ten proces Parlamentu 
Europejskiego podczas pierwszego 
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europejskiego okresu oceny; europejskiego okresu oceny;

Or. en

Poprawka 18
Pervenche Berès, Olle Ludvigsson

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa do opracowania konwencji w 
sprawie demokratycznego wymiaru 
europejskiego okresu oceny koordynacji 
polityki w celu umożliwienia 
Parlamentowi Europejskiemu i 
parlamentom krajowym ustalenia jego 
harmonogramu, treści i metodyki we 
współpracy z partnerami społecznymi i 
społeczeństwem obywatelskim;

Or. fr

Poprawka 19
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa do pełnego zaangażowania 
Parlamentu w europejski okres oceny w 
celu reprezentowania interesów obywateli 
oraz zwiększenia zasadności społecznych 
strategii politycznych, jakie mają być 
realizowane przez państwa członkowskie;

Or. fr

Poprawka 20
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. pragnie wzmocnienia roli 
parlamentów krajowych w odniesieniu do 
ich zaangażowania w proces tworzenia 
polityki gospodarczej i społecznej, tak aby 
wykazać ich solidarność jako partnerów w 
ramach europejskiego okresu oceny; 
uważa, że mogłoby to przyczynić się do 
zwiększenia zasadności podejmowanych 
decyzji oraz mogłoby zapewnić, że 
Parlament Europejski nie będzie jedynym 
przedstawicielem interesów obywateli 
europejskich oraz że silne sygnały 
polityczne będą wysyłane na szczeblu 
krajowym;

Or. fr

Poprawka 21
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję i Radę do zapewnienia 
pełnej spójności i zgodności wytycznych 
politycznych dotyczących konsolidacji 
budżetowej i reform strukturalnych z 
celami Unii w zakresie zrównoważonego 
rozwoju społecznego; uważa, że przy 
określaniu i wdrażaniu rocznej wizji 
wzrostu gospodarczego Unia powinna 
wziąć 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; jest 
przekonany, że zalecenia specyficzne dla 
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poszczególnych państw muszą być 
przedmiotem ocen wpływu na 
społeczeństwo;

Or. en

Poprawka 22
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że wytyczne dotyczące 
polityk zatrudnienia państw 
członkowskich oraz ogólne wytyczne 
gospodarcze są integralną częścią 
europejskiego okresu oceny i są tak samo 
ważne dla osiągnięcia inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; wzywa Radę i 
Komisję do zapewnienia spójności 
wszystkich zaleceń politycznych ze 
zintegrowanymi wytycznymi;

Or. en

Poprawka 23
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że neoliberalne środki, które 
cały czas są stosowane, w szczególności 
jako element tak zwanych krajowych 
planów reform, zarządzania gospodarką i 
europejskiego okresu oceny, przyczyniają 
się do pogłębienia kryzysu społecznego w 
wielu państwach posiadających słabsze 
gospodarki, co prowadzi do utrudnienia 
warunków życia dla rodzin, a zwłaszcza 
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dla kobiet i dzieci, które są głównymi 
ofiarami zwiększającego się ubóstwa, 
bezrobocia oraz niepewnej i słabo 
opłacanej pracy;

Or. pt

Poprawka 24
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla potrzebę priorytetowego 
traktowania działań mających na celu 
stawienie czoła problemom związanym z 
bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, co wymusi przegląd obecnych 
polityk gospodarczych i finansowych, a 
zwłaszcza paktu stabilności, polityki rynku 
wewnętrznego i polityki konkurencji, w 
celu położenia nacisku na zrównoważone 
zatrudnienie opierające się na miejscach 
pracy o wysokiej jakości poprzez 
zaakcentowanie praw, inwestycji i 
wysokiej jakości usług publicznych 
gwarantujących włączenie społeczne, w 
szczególności w dziedzinach związanych z 
edukacją, zdrowiem, opieką nad dziećmi i 
osobami pozostającymi na utrzymaniu, 
transportem publicznym i usługami 
socjalnymi;

Or. pt

Poprawka 25
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Radę i Komisję, aby przy 
udzielaniu wytycznych politycznych 
państwom członkowskim przestrzegały 
również zasady pomocniczości i dialogu 
społecznego w obszarze wynagrodzeń i 
emerytur oraz, z poszanowaniem art. 153 
ust. 5 TFUE, respektowały kompetencje
państw członkowskich i partnerów 
społecznych w tych dziedzinach;

2. wzywa Radę i Komisję, aby przy 
udzielaniu wytycznych politycznych 
państwom członkowskim przestrzegały 
również zasady pomocniczości i dialogu 
społecznego oraz respektowały 
kompetencje państw członkowskich i 
partnerów społecznych; wskazuje również 
na potrzebę monitorowania tego, w jaki 
sposób brak harmonizacji w dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego jest 
odczuwalny w kontekście dumpingu 
społecznego, który stwarza coraz to 
większe zagrożenie dla dynamiki 
konkurencji na jednolitym rynku;

Or. it

Poprawka 26
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Radę i Komisję, aby przy 
udzielaniu wytycznych politycznych
państwom członkowskim przestrzegały 
również zasady pomocniczości i dialogu 
społecznego w obszarze wynagrodzeń i 
emerytur oraz, z poszanowaniem art. 153 
ust. 5 TFUE, respektowały kompetencje 
państw członkowskich i partnerów 
społecznych w tych dziedzinach;

2. podkreśla, że wytyczne polityczne 
udzielane państwom członkowskim 
częściowo odnoszą się do takich obszarów 
polityki jak wynagrodzenia i emerytury, 
które zgodnie z art. 153 TFUE podlegają 
kompetencjom państw członkowskich i 
partnerów społecznych; podkreśla, że 
należy zapewnić demokratyczną 
odpowiedzialność oraz przestrzegać 
zasady pomocniczości i dialogu 
społecznego w celu zachowania 
przestrzeni politycznej, wymaganej w 
związku z działaniami wdrożeniowymi na 
szczeblu krajowym;

Or. en
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Poprawka 27
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Radę i Komisję, aby przy 
udzielaniu wytycznych politycznych 
państwom członkowskim przestrzegały 
również zasady pomocniczości i dialogu 
społecznego w obszarze wynagrodzeń i 
emerytur oraz, z poszanowaniem art. 153 
ust. 5 TFUE, respektowały kompetencje 
państw członkowskich i partnerów 
społecznych w tych dziedzinach;

2. wzywa Radę i Komisję, aby przy 
udzielaniu wytycznych politycznych 
państwom członkowskim uwzględniły to,
że europejskie społeczeństwo dotkliwie 
odczuwa skutki kryzysu oraz że w 
niektórych państwach członkowskich 
bezrobocie wśród młodych ludzi dochodzi 
do 40%, podczas gdy miliony ludzi żyją 
poniżej progu ubóstwa, zwalczały 
nagromadzone nierówności, przestrzegały 
również zasady solidarności,
pomocniczości i dialogu społecznego w 
obszarze wynagrodzeń i emerytur oraz, z 
poszanowaniem art. 153 ust. 5 TFUE, 
respektowały kompetencje państw 
członkowskich i partnerów społecznych w 
tych dziedzinach;

Or. en

Poprawka 28
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Radę i Komisję, aby przy 
udzielaniu wytycznych politycznych 
państwom członkowskim przestrzegały 
również zasady pomocniczości i dialogu 
społecznego w obszarze wynagrodzeń i 
emerytur oraz, z poszanowaniem art. 153 
ust. 5 TFUE, respektowały kompetencje 
państw członkowskich i partnerów 
społecznych w tych dziedzinach;

2. wzywa Radę i Komisję, aby przy 
udzielaniu wytycznych politycznych 
państwom członkowskim szczegółowo 
oceniały zgodność zaproponowanych 
działań służących zwalczaniu ubóstwa i 
wykluczenia społecznego oraz osiągnięciu 
głównych celów w dziedzinie zatrudnienia 
z celami strategii Europa 2020, a także 
przestrzegały również zasady 
pomocniczości i dialogu społecznego w 
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obszarze wynagrodzeń i emerytur oraz, z 
poszanowaniem art. 153 ust. 5 TFUE, 
respektowały kompetencje państw 
członkowskich i partnerów społecznych w 
tych dziedzinach;

Or. en

Poprawka 29
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Radę i Komisję, aby przy 
udzielaniu wytycznych politycznych 
państwom członkowskim przestrzegały 
również zasady pomocniczości i dialogu 
społecznego w obszarze wynagrodzeń i 
emerytur oraz, z poszanowaniem art. 153 
ust. 5 TFUE, respektowały kompetencje 
państw członkowskich i partnerów 
społecznych w tych dziedzinach;

2. wzywa Radę i Komisję, aby przy 
udzielaniu państwom członkowskim 
wytycznych politycznych dotyczących 
edukacji, zatrudnienia i spraw 
społecznych, polityki makroekonomicznej 
i budżetu przestrzegały również zasady 
pomocniczości i dialogu społecznego w 
obszarze wynagrodzeń i emerytur oraz, z 
poszanowaniem art. 153 ust. 5 TFUE, 
respektowały kompetencje państw 
członkowskich i partnerów społecznych w 
tych dziedzinach;

Or. fr

Poprawka 30
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Radę i Komisję, aby przy 
udzielaniu wytycznych politycznych 
państwom członkowskim przestrzegały 
również zasady pomocniczości i dialogu 
społecznego w obszarze wynagrodzeń i 
emerytur oraz, z poszanowaniem art. 153 

2. wzywa Radę i Komisję, aby przy 
udzielaniu wytycznych politycznych 
państwom członkowskim przestrzegały 
również zasady pomocniczości i dialogu 
społecznego w obszarze wynagrodzeń i 
emerytur oraz, z poszanowaniem art. 153 
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ust. 5 TFUE, respektowały kompetencje 
państw członkowskich i partnerów 
społecznych w tych dziedzinach;

ust. 5 TFUE, respektowały kompetencje 
państw członkowskich i partnerów 
społecznych w tych dziedzinach oraz przed 
wydaniem swoich zaleceń skonsultowały 
się z partnerami społeczności;

Or. fr

Poprawka 31
Olle Ludvigsson

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do korzystania ze 
wszystkich dostępnych informacji i z 
dostępnej wiedzy eksperckiej, łącznie z 
informacjami i wiedzą Europejskiej 
Fundacji na rzecz Poprawy Warunków 
Życia i Pracy, podczas przeprowadzania 
oceny postępów zmierzających do 
realizacji celów strategii Europa 2020 i 
związanych z nimi inicjatyw;

Or. en

Poprawka 32
Olle Ludvigsson

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
oceny skutków na podstawie art. 9 TFUE 
w odniesieniu do swoich zaleceń 
dotyczących działań, w tym wniosków 
dotyczących działań priorytetowych na 
wiosenny szczyt Rady Europejskiej oraz 
zaleceń Komisji dotyczących wytycznych 
dla konkretnych państw na czerwcowy 
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szczyt Rady Europejskiej;

Or. en

Poprawka 33
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa do tego, aby zalecenia Komisji i 
Rady koncentrowały się przede wszystkim 
na polityce społecznej, która wspiera 
kształcenie i szkolenie, dostęp do 
zatrudnienia, powrót osób bezrobotnych 
na rynek pracy oraz zwiększenie 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego w państwach członkowskich;

Or. fr

Poprawka 34
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wyraża zaniepokojenie tym, że pomoc 
europejska koncentruje się wyłącznie na 
urzeczywistnieniu rynku wewnętrznego 
poprzez usunięcie wszystkich barier 
stojących na drodze konkurencji, bez 
stosowania w tym samym czasie strategii 
politycznych mających na celu zwalczanie 
ubóstwa i wykluczenia społecznego;

Or. fr
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Poprawka 35
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa do tego, aby pomoc europejska 
wspiera oceny oddziaływania konkurencji 
budżetowej pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz zwolnień 
podatkowych w ramach państw 
członkowskich na ich dochody budżetowe;

Or. fr

Poprawka 36
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. oznajmia, że zamierza aktywnie 
przyczyniać się do wprowadzenia w życie 
strategii Europa 2020 oraz europejskiego 
okresu oceny, w tym do jej aspektów 
społecznych i z dziedziny zatrudnienia, 
przyznając im wiele uwagi w całorocznych 
planach politycznych;

3. oznajmia, że zamierza aktywnie 
przyczyniać się, poprzez podejmowanie 
praktycznych działań, do stawienia czoła 
zagrożeniu zatrudnienia i zagrożeniu 
społecznemu, które wpływają na obywateli 
europejskich, obejmując krytyczną, 
szczególną kontrolą wprowadzenie w 
życie strategii Europa 2020 oraz 
uczestnicząc w inicjatywach w ramach 
europejskiego okresu oceny; deklaruje 
ponadto, że dołoży wszelkich starań w celu 
zapewnienia, że zagrożenie zatrudnienia i 
zagrożenie społeczne pozostaną ważnymi 
punktami całorocznych planów
politycznych;

Or. it
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Poprawka 37
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. oznajmia, że zamierza aktywnie 
przyczyniać się do wprowadzenia w życie 
strategii Europa 2020 oraz europejskiego 
okresu oceny, w tym do jej aspektów 
społecznych i z dziedziny zatrudnienia, 
przyznając im wiele uwagi w całorocznych 
planach politycznych;

3. oznajmia, że zamierza aktywnie 
przyczyniać się do wprowadzenia w życie 
ambitnych celów strategii Europa 2020 na 
rzecz zapewnienia nowej ścieżki wzrostu 
oraz celów krajowych ustalonych w 
ramach strategii Europa 2020 przez 
państwa członkowskie, a także 
europejskiego okresu oceny, w tym do jej 
aspektów społecznych i z dziedziny 
zatrudnienia, przyznając im wiele uwagi w 
całorocznych planach politycznych;

Or. en

Poprawka 38
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. oznajmia, że zamierza aktywnie 
przyczyniać się do wprowadzenia w życie 
strategii Europa 2020 oraz europejskiego 
okresu oceny, w tym do jej aspektów 
społecznych i z dziedziny zatrudnienia, 
przyznając im wiele uwagi w całorocznych 
planach politycznych;

3. oznajmia, że zamierza aktywnie 
przyczyniać się do wprowadzenia w życie 
strategii Europa 2020 oraz europejskiego 
okresu oceny, w tym do jej aspektów 
społecznych i z dziedziny zatrudnienia, 
przyznając im wiele uwagi w całorocznych 
planach politycznych; podkreśla ponadto 
znaczenie takich inicjatyw jak Europejski 
Rok Aktywności Osób Starszych lub 
Program „Uczenie się przez całe życie”;

Or. de

Poprawka 39
Marije Cornelissen
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. oznajmia, że zamierza aktywnie 
przyczyniać się do wprowadzenia w życie 
strategii Europa 2020 oraz europejskiego 
okresu oceny, w tym do jej aspektów 
społecznych i z dziedziny zatrudnienia, 
przyznając im wiele uwagi w całorocznych 
planach politycznych;

3. oznajmia, że zamierza aktywnie 
przyczyniać się do wprowadzenia w życie 
strategii Europa 2020 oraz europejskiego 
okresu oceny, w tym do jej aspektów 
społecznych, dotyczących płci i z 
dziedziny zatrudnienia, przyznając im 
wiele uwagi w całorocznych planach 
politycznych;

Or. en

Poprawka 40
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie inwestycji 
publicznych na szczeblu UE i krajowym, 
mających na celu wspieranie spójności
społecznej i gospodarczej, a w 
szczególności inwestycji w mniej 
rozwinięte regiony; w związku z tym 
uważa, że pakt na rzecz stabilności i 
wzrostu należy znieść, biorąc pod uwagę 
jego negatywny wpływ na prawidłowe 
wykorzystanie funduszy strukturalnych 
oraz inwestycje ogółem; apeluje o 
ustanowienie wyraźnego rozróżnienia 
pomiędzy inwestycjami i obecnymi 
wydatkami oraz uważa, że wydatki w 
takich dziedzinach jak edukacja, usługi 
socjalne, B&R i infrastruktura, łącznie z 
odnawialnymi źródłami energii, 
transportem i komunikacją, są inwestycją;

Or. pt
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Poprawka 41
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5 – wprowadzenie

Projekt opinii Poprawka

5. oznajmia swoją gotowość do 
zaangażowania się w regularny dialog 
polityczny i wymianę poglądów z 
zainteresowanymi stronami – w tym 
partnerami społecznymi i organizacjami 
pozarządowymi – na temat aspektów 
społecznych i z dziedziny zatrudnienia 
strategii Europa 2020 i w tym kontekście:

5. oznajmia swoją gotowość do 
zaangażowania się w regularny dialog 
polityczny i wymianę poglądów z 
parlamentami krajowymi i 
zainteresowanymi stronami – w tym 
partnerami społecznymi i organizacjami 
pozarządowymi – na temat aspektów 
społecznych i z dziedziny zatrudnienia 
strategii Europa 2020 i w tym kontekście:

Or. en

Poprawka 42
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 5 – wprowadzenie

Projekt opinii Poprawka

5. oznajmia swoją gotowość do 
zaangażowania się w regularny dialog 
polityczny i wymianę poglądów z 
zainteresowanymi stronami – w tym 
partnerami społecznymi i organizacjami 
pozarządowymi – na temat aspektów 
społecznych i z dziedziny zatrudnienia 
strategii Europa 2020 i w tym kontekście:

5. oznajmia swoją gotowość do 
zaangażowania się w regularny dialog 
polityczny i wymianę poglądów z 
zainteresowanymi stronami – w tym 
sektorem biznesowym, partnerami 
społecznymi i organizacjami 
pozarządowymi – na temat aspektów 
społecznych i z dziedziny zatrudnienia 
strategii Europa 2020 i w tym kontekście:

Or. en

Poprawka 43
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 5 – wprowadzenie
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Projekt opinii Poprawka

5. oznajmia swoją gotowość do 
zaangażowania się w regularny dialog 
polityczny i wymianę poglądów z 
zainteresowanymi stronami – w tym 
partnerami społecznymi i organizacjami 
pozarządowymi – na temat aspektów 
społecznych i z dziedziny zatrudnienia 
strategii Europa 2020 i w tym kontekście:

(Nie dotyczy wersji polskiej).

Or. fr

Poprawka 44
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 5 – litera b)

Projekt opinii Poprawka

b) zachęca Komitet ds. Zatrudnienia 
(EMCO) do podzielenia się z właściwą 
komisją Parlamentu Europejskiego 
wynikami prowadzonego przez siebie 
nadzoru;

b) zachęca do zapewnienia przejrzystości 
między podmiotami europejskiego okresu 
oceny, łącznie z Komitetem ds. 
Zatrudnienia (EMCO), w celu 
dopilnowania, aby komitet ten regularnie 
dzielił się z właściwą komisją Parlamentu 
Europejskiego wynikami prowadzonego 
przez siebie nadzoru;

Or. fr

Poprawka 45
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 5 – litera b)

Projekt opinii Poprawka

b) zachęca Komitet ds. Zatrudnienia 
(EMCO) do podzielenia się z właściwą 
komisją Parlamentu Europejskiego 
wynikami prowadzonego przez siebie 

b) zachęca Komitet ds. Zatrudnienia 
(EMCO) do podzielenia się z właściwymi 
komisjami Parlamentu Europejskiego 
wynikami prowadzonego przez siebie 
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nadzoru; nadzoru;

Or. en

Poprawka 46
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 5 – litera c)

Projekt opinii Poprawka

c) zachęca partnerów społecznych, 
społeczne organizacje pozarządowe i inne 
zainteresowane strony do uczestnictwa w 
regularnej wymianie poglądów z 
Parlamentem, w szczególności na temat 
wdrażania polityki zatrudnienia i polityki 
społecznej oraz na temat postępów na 
drodze do osiągnięcia wyznaczonych 
celów UE;

c) zachęca partnerów społecznych, 
społeczne organizacje pozarządowe i inne 
zainteresowane strony do uczestnictwa w 
regularnej wymianie poglądów z 
Parlamentem, w szczególności na temat 
wdrażania polityki zatrudnienia i polityki 
społecznej oraz na temat postępów na 
drodze do osiągnięcia wyznaczonych 
celów UE; zwraca się o to, aby dokumenty 
przygotowawcze dotyczące wymiany 
poglądów były przekazywane członkom 
odpowiedniej komisji parlamentarnej z 
wyprzedzeniem;

Or. fr

Poprawka 47
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 5 – litera ca) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

ca) mając na uwadze wybuch konfliktu w 
Afryce Północnej i wynikającą z tego 
konieczność niesienia pomocy 
humanitarnej, wzywa przedstawicieli 
szczebla międzyministerialnego i czołowe 
organizacje pozarządowe działające w 
państwach członkowskich do 
zaangażowania się w okresową wymianę 
poglądów w celu umożliwienia 
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porównania strategii wdrażanych na 
potrzeby zajęcia się wyjątkową sytuacją 
imigracyjną oraz w celu określenia 
projektów, jakie mają zostać zrealizowane,
i związanych z nimi potrzeb;

Or. it

Poprawka 48
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca się o to, aby europejski okres 
oceny służył nie jako system 
umożliwiający Komisji i Radzie 
opracowywanie, nadzorowanie i 
kontrolowanie budżetów krajowych, lecz 
bardziej jako środek wspomagający 
opracowywanie budżetów bez podważania 
w jakikolwiek sposób podstawowych praw 
obywateli i ich uznawanych praw 
socjalnych;

Or. fr

Poprawka 49
Sergio Gaetano Cofferati, Frank Engel

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę wzmocnienia i 
zinstytucjonalizowania 
makroekonomicznego dialogu 
społecznego oraz uważa, że partnerzy 
społeczni muszą zostać zaangażowani w 
opracowywanie działań, jakie Komisja 
Europejska zamierza podjąć w kontekście 
europejskiego okresu oceny i wdrożenia 
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nowego zarządzania gospodarką; 
partnerzy społeczni powinni przekazać 
Komisji opinię lub, w stosownych 
przypadkach, zalecenie dotyczące owych 
działań;

Or. en

Poprawka 50
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do informowania 
Parlamentu o wynikach działań 
przeprowadzonych w ramach programu 
wzajemnego uczenia się, w szczególności 
w obszarach podkreślonych w 
strategicznych wytycznych Rady 
Europejskiej;

6. wzywa Komisję do informowania 
Parlamentu o wynikach działań 
przeprowadzonych w ramach programu 
wzajemnego uczenia się, w szczególności 
w obszarach podkreślonych w 
strategicznych wytycznych Rady 
Europejskiej; zwraca uwagę na znaczenie 
okresowego monitorowania stopnia 
dostępu do środków finansowych 
przeznaczonych na realizację tego 
programu oraz wskaźnika ich 
wykorzystania, co umożliwia tym samym 
ustalanie w czasie rzeczywistym, jakie 
działania naprawcze mogłyby być 
przydatne w celu zapewnienia, że typowe 
pułapki biurokratyczne nie przeszkodzą w 
urzeczywistnieniu celów tego programu;

Or. it

Poprawka 51
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zaznacza, jak ważne jest zapewnienie 7. zaznacza, jak ważne jest zapewnienie 
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obustronnie wzmocnionej interakcji 
pomiędzy, z jednej strony, polityką 
mikroekonomiczną i makroekonomiczną, a 
z drugiej strony – polityką społeczną i 
zatrudnienia, co jest kluczowe, by możliwe 
było osiągnięcie wszystkich celów strategii 
Europa 2020;

obustronnie wzmocnionej interakcji 
pomiędzy, z jednej strony, polityką 
mikroekonomiczną i makroekonomiczną, a 
z drugiej strony – polityką społeczną i 
zatrudnienia, poszanowanie uznawanych 
praw socjalnych oraz zwalczanie ubóstwa 
i wykluczenia społecznego, które to 
aspekty mają kluczowe znaczenie dla 
umożliwienia osiągnięcia wszystkich 
celów strategii Europa 2020;

Or. fr

Poprawka 52
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. deklaruje, że nadal będzie zwracał 
szczególną uwagę – w tym w debatach na 
temat europejskiego okresu oceny – na 
oddziaływanie sytuacji społecznej i w 
zakresie zatrudnienia na sytuację 
makroekonomiczną i vice versa.

8. deklaruje, że nadal będzie zwracał 
szczególną uwagę – w tym w debatach na 
temat europejskiego okresu oceny – na 
oddziaływanie sytuacji społecznej i w 
zakresie zatrudnienia na sytuację 
makroekonomiczną i vice versa oraz 
wzywa Komisję do stosowania tego 
samego podejścia.

Or. fr

Poprawka 53
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. deklaruje, że nadal będzie zwracał 
szczególną uwagę – w tym w debatach na 
temat europejskiego okresu oceny – na 
oddziaływanie sytuacji społecznej i w 
zakresie zatrudnienia na sytuację 

8. deklaruje, że nadal będzie kategorycznie 
zwracał szczególną uwagę – w tym w 
debatach na temat europejskiego okresu 
oceny – na oddziaływanie sytuacji 
społecznej i w zakresie zatrudnienia na 
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makroekonomiczną i vice versa. sytuację makroekonomiczną i vice versa.

Or. de

Poprawka 54
Olle Ludvigsson

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. jest przekonany, że polityka 
zatrudnienia i polityka społeczna 
odgrywają główną rolę w całej strategii 
Europa 2020 i zarządzaniu nią; uważa, że 
polityki te należy wzmocnić w świetle 
kryzysu oraz że europejski okres oceny ma 
kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego 
celu;

Or. en

Poprawka 55
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. uważa, że w kontekście europejskiego 
okresu oceny szczególną uwagę należy 
poświęcić zachęcaniu państw 
członkowskich do wspierania 
zatrudnienia, zwalczania pracy 
nierejestrowanej, promowania uczenia się 
przez całe życie, zwiększenia elastyczności 
warunków pracy oraz poprawy 
funkcjonowania placówek opieki nad 
dziećmi;

Or. en
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Poprawka 56
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję i Radę do 
zapewnienia, że zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu, 
związany z zatrudnieniem i tworzeniem 
miejsc pracy, będzie najważniejszym 
elementem wszystkich wniosków 
dotyczących polityki;

Or. en

Poprawka 57
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję do zapewnienia, że 
krajowe strategie polityczne i cele 
ogłoszone w krajowych programach 
reform wspólnie przyczynią się do 
ustanowienia takiego poziomu, który 
będzie dostatecznie ambitny, aby osiągnąć 
główne cele strategii „UE 2020”; wyraża 
zaniepokojenie tym, że podczas pierwszego 
europejskiego okresu oceny nie miało to 
jednak miejsca; wzywa Komisję do 
dopilnowania, aby wszystkie państwa 
członkowskie przyczyniały się do realizacji 
głównych celów zgodnie ze swoim 
potencjałem;

Or. en

Poprawka 58
Marije Cornelissen
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Projekt opinii
Ustęp 8b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. zauważa, że jakość krajowych 
programów reform w ramach pierwszego 
europejskiego okresu oceny znacznie 
różni się pod względem konkretności, 
wykonalności i wszechstronności; wzywa 
Komisję do nadania najlepszej jakości 
krajowym programom reform 
standardowego formatu w następnym 
europejskim okresie oceny;

Or. en

Poprawka 59
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 8c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. wzywa Komisję do zapewnienia 
większej porównywalności krajowych 
programów reform oraz do ustanowienia 
wspólnych kryteriów oceny tych 
programów;

Or. en

Poprawka 60
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że Europa potrzebuje ram 
makroekonomicznych w celu wsparcia 
zrównoważonego wzrostu, a także 
zwiększenia zatrudnienia i spójności 
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społecznej; uważa, że unijne polityki 
pieniężna i podatkowa wywierają 
negatywny wpływ na wzrost gospodarki i 
zatrudnienia oraz przypomina, że polityka 
pieniężna powinna przyczynić się do 
wzmocnienia ożywienia gospodarczego i 
walki z bezrobociem;

Or. pt

Poprawka 61
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. w kontekście europejskiego okresu 
oceny wzywa Komisję i Radę do 
poświęcenia szczególnej uwagi wytycznej 
8 dotyczącej dostępu młodych ludzi do 
edukacji, wytycznej dotyczącej edukacji, a 
także odpowiednim zindywidualizowanym 
programom szkolenia ustawicznego, 
ponieważ umożliwi to dostosowanie 
programów szkolenia o wysokim 
standardzie, i faktycznie na wysokim 
poziomie, do przyszłych potrzeb 
związanych z rynkiem pracy.

Or. fr

Poprawka 62
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 8b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. wzywa Komisję i Radę do poświęcenia 
szczególnej uwagi wytycznej 9, mając na 
uwadze to, że ożywienie gospodarcze 
będzie niemożliwe, chyba że nastąpi 
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obniżenie obecnej stopy bezrobocia w UE, 
w szczególności wśród młodych ludzi, i, 
jeśli chodzi o wcześniejsze etapy życia, 
podjęte zostaną działania zmierzające do 
zapobiegnięcia przedwczesnemu 
kończeniu nauki.

Or. fr

Poprawka 63
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 8c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. w celu osiągnięcia 75% stopy 
zatrudnienia i ułatwienia wzajemnego 
wzmocnienia interakcji pomiędzy polityką 
zatrudnienia oraz polityką społeczną i 
gospodarczą proponuje ograniczenie 
świadczeń socjalnych dla bezrobotnych 
oraz objęcia ich obowiązkiem wykonania 
pracy społecznej i zachętami finansowymi 
udzielanymi w celu podjęcia nowej pracy.

Or. fr

Poprawka 64
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 8d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8d. wzywa Komisję i Radę do tego, by 
podczas przyjmowania gospodarczych 
strategii politycznych dokonała przeglądu 
wdrożenia społecznych celów strategii 
„Europa 2020”, ze szczególnym 
odniesieniem do strategii 
makroekonomicznych służących 
finansowaniu polityki społecznej, w celu 
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wsparcia integracji starszych ludzi z 
rynkiem pracy, określenia przez państwa 
członkowskie wytycznych dotyczących 
minimalnego wspólnego zakresu ochrony 
socjalnej na szczeblu firmowym (marka 
europejska) oraz mobilności młodych 
pracowników.

Or. fr

Poprawka 65
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 8e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8e. ma nadzieję, że europejski okres oceny 
przyczyni się do wdrożenia wytycznej 7, 
zwłaszcza w odniesieniu do środków 
służących położeniu kresu pracy 
nierejestrowanej w państwach 
członkowskich, gdyż doprowadziłoby to do 
znacznego zwiększenia dobrobytu w UE.

Or. fr

Poprawka 66
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 8f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8f. ma nadzieję, że zalecenia zostaną 
opracowane na tyle wcześnie, aby mogły 
wywrzeć faktyczny wpływ na krajowe 
decyzje budżetowe.

Or. fr
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Poprawka 67
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 8g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8g. utrzymuje, że wynagrodzenia w 
sektorze publicznym należy ograniczyć, 
jeśli są one powiązane ze wskaźnikami i, 
przede wszystkim, jeśli dane państwo 
członkowskie wykazuje znaczny deficyt 
budżetowy.

Or. fr

Poprawka 68
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 8h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8h. wzywa Komisję i Radę do wdrożenia 
wytycznej 7 oraz w szczególności, nie 
naruszając zasady pomocniczości, do 
pobudzenia polityki gospodarczej i 
społecznej w celu podwyższenia średniego 
trwania życia, jeśli chodzi o wiek 
przechodzenia na emeryturę.

Or. fr

Poprawka 69
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 8i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8i. ma nadzieję, że europejski okres oceny 
zamiast skupiać się wyłącznie na 
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procedurach gospodarczych i podejściach 
specyficznych dla poszczególnych państw 
członkowskich przyczyni się również do 
transgranicznego oddziaływania 
jednolitego rynku oraz że podatek od 
transakcji finansowych zostanie nałożony 
w ramach całego jednolitego rynku; 
uważa, że tego typu podatek mógłby 
przyczynić się do zniwelowania 
strukturalnych różnic 
makroekonomicznych i tym samym do 
zmniejszenia społecznego wpływu 
potencjalnych kryzysów na pracowników 
europejskich; jest przekonany, że tego 
typu podatek w rezultacie mógłby pełnić 
funkcję osłony podatkowej.

Or. fr

Poprawka 70
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa państwa członkowskie, które 
nie wyznaczyły celów krajowych lub które 
w niewystarczającym stopniu 
zaangażowały się w podejmowanie działań 
wspierających osiągnięcie ogólnego celu 
UE polegającego na zwiększeniu do 2020 
r. poziomu zatrudnienia kobiet i mężczyzn 
w Europie do 75%, do podjęcia działań 
zmierzających do osiągnięcia tego celu i 
usunięcia przeszkód na rynku pracy, 
koncentrując się w szczególności na 
usunięciu najważniejszych europejskich 
niedociągnięć strukturalnych, a 
mianowicie niskiego udziału określonych 
grup społecznych w rynku pracy; 

Or. lt
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Poprawka 71
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa państwa członkowskie, które 
nie wyznaczyły celów krajowych lub które 
w niewystarczającym stopniu 
zaangażowały się w podejmowanie działań 
wspierających osiągnięcie ogólnego celu 
UE polegającego na zwiększeniu do 2020 
r. poziomu zatrudnienia kobiet i mężczyzn 
w Europie do 75%, do podjęcia działań 
zmierzających do osiągnięcia tego celu i 
usunięcia przeszkód na rynku pracy, 
koncentrując się w szczególności na 
usunięciu najważniejszych europejskich 
niedociągnięć strukturalnych, a 
mianowicie niskiego udziału określonych 
grup społecznych w rynku pracy; 

Or. lt


