
AM\922362PL.doc PE502.062v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

2012/2257(INI)

17.12.2012

POPRAWKI
1 - 191

Projekt sprawozdania
Veronica Lope Fontagné 
(PE500.60601-00)

w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: 
zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego 
2013
(2012/2257 (INI))



PE502.062v01-00 2/104 AM\922362PL.doc

PL

AM_Com_NonLegReport



AM\922362PL.doc 3/104 PE502.062v01-00

PL

Poprawka 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Odniesienie 2

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 9 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE),

– uwzględniając art. 225 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
a w szczególności jego art. 9, art. 151 i art. 
153,

Or. en

Poprawka 2
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Odniesienie 24 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję z dnia 
20 listopada 2012 r. w sprawie paktu na 
rzecz inwestycji społecznych – reakcja na 
kryzys,

Or. en

Poprawka 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że skutki kryzysu w 
wymiarze społecznym i zatrudnienia są 
daleko idące oraz że obecnie nasilają je 
jeszcze wpływ środków konsolidacji 

A. mając na uwadze, że skutki kryzysu 
w wymiarze społecznym i zatrudnienia są 
dramatyczne oraz że strefa euro 
przechodzi drugą falę recesji;
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fiskalnej wdrożonych w niektórych 
państwach w odpowiedzi na kryzys 
zadłużeniowy oraz ograniczona polityka 
pieniężna w strefie euro, która różni się od 
polityki pieniężnej wdrożonej w innych 
głównych regionach gospodarczych oraz 
nie jest w stanie skutecznie odpowiedzieć 
na kryzys zadłużeniowy ani promować 
wzrostu gospodarczego; mając na uwadze, 
że strefa euro znajduje się w recesji oraz 
że UE jest obecnie jedynym głównym 
regionem na świecie, gdzie bezrobocie 
stale rośnie;

Or. en

Poprawka 4
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że skutki kryzysu w 
wymiarze społecznym i zatrudnienia są 
daleko idące oraz że obecnie nasilają je 
jeszcze wpływ środków konsolidacji 
fiskalnej wdrożonych w niektórych 
państwach w odpowiedzi na kryzys 
zadłużeniowy oraz ograniczona polityka 
pieniężna w strefie euro, która różni się od 
polityki pieniężnej wdrożonej w innych 
głównych regionach gospodarczych oraz 
nie jest w stanie skutecznie odpowiedzieć 
na kryzys zadłużeniowy ani promować 
wzrostu gospodarczego; mając na uwadze, 
że strefa euro znajduje się w recesji oraz że 
UE jest obecnie jedynym głównym 
regionem na świecie, gdzie bezrobocie 
stale rośnie;

A. mając na uwadze, że skutki kryzysu 
w wymiarze społecznym i zatrudnienia są 
daleko idące oraz że obecnie nasilają je 
jeszcze wpływ środków konsolidacji 
fiskalnej wdrożonych w niektórych 
państwach w odpowiedzi na kryzys 
zadłużeniowy oraz ograniczona polityka 
pieniężna w strefie euro, która różni się od 
polityki pieniężnej wdrożonej w innych 
głównych regionach gospodarczych oraz 
nie jest w stanie skutecznie odpowiedzieć 
na kryzys zadłużeniowy ani promować 
wzrostu gospodarczego; mając na uwadze, 
że kryzys ma negatywny wpływ na jakość 
i liczbę inwestycji społecznych w Europie; 
mając na uwadze, że strefa euro znajduje 
się w recesji oraz że UE jest obecnie 
jedynym głównym regionem na świecie, 
gdzie bezrobocie stale rośnie;

Or. en
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Poprawka 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że UE jest obecnie 
jedynym głównym regionem na świecie, 
gdzie bezrobocie stale rośnie;

Or. en

Poprawka 6
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że wysoki poziom 
bezrobocia w całej UE jest rezultatem 
kryzysu zadłużeniowego w strefie euro, po 
którym nastąpiła stagnacja gospodarcza 
(a w niektórych państwach członkowskich 
nawet recesja) i utrzymuje się brak 
elastyczności rynków pracy;

Or. en

Poprawka 7
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt A b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że zwiększyły się 
wewnętrzne zaburzenia równowagi między 
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państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 8
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt A c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że błędy 
systematyczne w prognozach 
gospodarczych Komisji w odniesieniu do 
wzrostu i bezrobocia w minionych latach 
wskazują na to, że aby możliwe było 
wyjście z kryzysu, konieczna jest zmiana 
metody analizy i strategii;

Or. en

Poprawka 9
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt A d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że brak jest oznak 
ożywienia gospodarczego, ponieważ 
jednostronne środki oszczędnościowe stale 
pogłębiają negatywne skutki kryzysu 
w wymiarze społecznym; mając na 
uwadze, że nieprzeprowadzenie przeglądu 
tej strategii będzie skutkować dalszym 
nakręcaniem spirali recesji, obejmującej 
niski wzrost, wysoki poziom bezrobocia 
i wykluczenie społeczne, co utrudni 
skuteczne zareagowanie na kryzys 
zadłużeniowy i wsparcie wzrostu;

Or. en
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Poprawka 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt A e preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ae. mając na uwadze, że negatywny 
wpływ na sektor zatrudnienia jest 
szczególnie duży w tych państwach 
członkowskich, w których działania 
z zakresu konsolidacji fiskalnej mają 
wyjątkowo mało elastyczny charakter; 
mając na uwadze, że nadmierna 
konsolidacja fiskalna ogranicza wzrost 
i utrudnia tworzenie miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 11
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt A f preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Af. mając na uwadze, że wiele organizacji 
międzynarodowych, w tym MFW, 
przestrzega Komisję Europejską przed 
popełnieniem błędu w stosowanych przez 
nią mnożnikach fiskalnych, w ramach 
których systematycznie nie docenia się 
wpływu konsolidacji fiskalnej na wzrost 
i tworzenie miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 12
Sergio Gutiérrez Prieto
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Projekt rezolucji
Punkt A g preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ag. mając na uwadze, że rozłożenie 
i opóźnienie konsolidacji fiskalnej są 
możliwe przy należytym poszanowaniu 
obowiązujących przepisów fiskalnych UE; 
mając na uwadze, że bardziej 
zrównoważona konsolidacja fiskalna na 
poziomie 0,5 punktu procentowego PKB, 
zgodnie z traktatami i ugodą fiskalną, 
w samym 2013 r. zapewniłaby margines 
w kwocie ponad 85 miliardów euro, 
pozwalający na sfinansowanie ambitnej 
strategii na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 13
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt A h preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ah. mając na uwadze, że napięcia na 
rynkach finansowych nie zostały 
zmniejszone oraz że między państwami 
członkowskimi wciąż brak jest równowagi 
w dostępie do finansowania; mając na 
uwadze, że wysokie składki powodują 
ryzyko zwiększenia nadmiernych obciążeń 
związanych z długiem państwowym, przez 
co wymagają większej konsolidacji 
fiskalnej, pogłębiają kryzys, a tym samym 
utrudniają wzrost i tworzenie miejsc 
pracy;

Or. en
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Poprawka 14
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt A i preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ai. mając na uwadze, że inwestycje 
produkcyjne w takich obszarach, jak 
kształcenie i szkolenie oraz badania 
i rozwój, mają podstawowe znaczenie dla 
trwałego wyjścia z kryzysu, a także dla 
skonsolidowania gospodarki UE na 
drodze ku konkurencyjności i wydajności; 
mając na uwadze, że deficyty docelowe 
powinny wykluczać dokonywanie 
inwestycji w tych obszarach;

Or. en

Poprawka 15
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że w roku 2012 
sytuacja w zakresie zatrudnienia uległa 
pogorszeniu oraz że perspektywy na rok 
2013 są pesymistyczne; mając na uwadze, 
że segmentacja rynku pracy stale rośnie, 
długotrwałe bezrobocie osiągnęło 
alarmująco wysoki poziom, średnie 
dochody gospodarstw domowych są coraz 
niższe w wielu państwach członkowskich, 
natomiast dane wskazują na wyższy 
poziom i głębsze formy ubóstwa 
i wykluczenia społecznego, wraz ze 
wzrostem ubóstwa pracujących 
i polaryzacji społecznej w wielu państwach 
członkowskich;

B. mając na uwadze, że w roku 2012 
sytuacja w zakresie zatrudnienia uległa 
pogorszeniu oraz że perspektywy na rok 
2013 są pesymistyczne; mając na uwadze, 
że segmentacja rynku pracy stale rośnie, 
długotrwałe bezrobocie osiągnęło 
alarmująco wysoki poziom, ubóstwo 
pracujących wciąż jest poważnym 
problemem, średnie dochody gospodarstw 
domowych są coraz niższe w wielu 
państwach członkowskich, natomiast dane 
wskazują na wyższy poziom i głębsze 
formy ubóstwa i wykluczenia społecznego, 
wraz ze wzrostem ubóstwa pracujących 
i polaryzacji społecznej w wielu państwach 
członkowskich;
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Or. en

Poprawka 16
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że w następstwie 
posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 30 
stycznia 2012 r. w ramach inicjatywy 
„Szanse dla młodzieży”, Komisja wezwała 
państwa członkowskie do opracowania 
i wdrożenia kompleksowych inicjatyw na 
rzecz zatrudnienia, kształcenia 
i umiejętności młodzieży, a także do 
opracowania w ramach krajowych 
programów reform planów dotyczących 
pracy młodzieży, jednak większość państw 
członkowskich nie przedstawiła tych 
planów;

Or. en

Poprawka 17
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt E b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że w styczniu 2012 
r. Rada Europejska zaproponowała 
również przeprowadzenie pilotażowego 
programu mającego na celu wsparcie 
ośmiu państw członkowskich 
o najwyższych poziomach bezrobocia osób 
młodych w realokacji części 
z przysługujących im funduszy 
strukturalnych UE w celu rozwiązania 
problemu bezrobocia osób młodych; 
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mając na uwadze, że w maju 2012 r. 
Komisja znacząco obniżyła szacunki 
dotyczące dostępnych środków 
podlegających realokacji z 82 miliardów 
euro do 29,8 miliarda euro, tym samym 
ograniczając zakres programu 
pilotażowego; mając na uwadze, że 
niepokojące jest to, iż do tej pory jedynie 
niewielka część tych środków została 
przeniesiona i wykorzystana na pomoc 
młodym osobom w znalezieniu pracy;

Or. en

Poprawka 18
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt E c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ec. mając na uwadze, że plan realokacji 
dostępnych funduszy UE nie jest 
wystarczająco ambitny, by sprostać 
ogromnemu wyzwaniu, jakim jest 
bezrobocie osób młodych w wielu 
państwach członkowskich, a także że 
Komisja musi zidentyfikować nowe 
zasoby, by pomóc tym państwom, w 
których występuje najwyższy poziom 
bezrobocia osób młodych;

Or. en

Poprawka 19
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt E d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ed. mając na uwadze, że koszt braku 
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działań dotyczących młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się (młodzieży NEET) szacuje 
się na 153 miliardy euro w całej UE oraz 
że obecnie w UE jest 7,5 miliona osób w 
wieku poniżej 25 lat należących do grupy 
NEET;

Or. en

Poprawka 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że konieczne jest 
przeprowadzenie niezbędnych reform 
mających na celu zapewnienie 
zrównoważoności systemów 
emerytalnych; mając na uwadze, że w tym 
celu nadal można podnieść efektywny 
wiek emerytalny bez podnoszenia 
obowiązkowego wieku emerytalnego 
poprzez ograniczenie wczesnego 
opuszczania rynku pracy; mając na 
uwadze, że w celu skutecznego 
podniesienia efektywnego wieku 
emerytalnego na emeryturę reformom 
systemów emerytalnych muszą 
towarzyszyć strategie polityczne mające na 
celu rozwój możliwości zatrudnienia, z 
uwzględnieniem zapewnienia osobom 
starszym dostępu do uczenia się przez całe 
życie, oraz wdrożenie polityk 
obejmujących korzyści podatkowe 
zachęcające do kontynuacji pracy 
zawodowej, a także wsparcie aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu; 

Or. en
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Poprawka 21
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że w wyniku 
procesu zwiększania konkurencyjności 
poprzez wewnętrzną dewaluację w krajach 
deficytowych miliony europejskich 
pracowników borykają się z problemem 
drastycznego obniżania lub zamrażania 
ich wynagrodzeń; mając na uwadze, że to 
poważne osłabienie siły nabywczej 
wynikające z obniżania wynagrodzeń i 
bezrobocia zmniejsza popyt wewnętrzny i 
utrudnia pobudzanie wzrostu;

Or. en

Poprawka 22
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt G b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że reformy rynku 
pracy w wielu państwach członkowskich 
zwiększyły elastyczność poprzez stworzenie 
firmom korzystnych warunków do 
rezygnacji z układów zbiorowych pracy 
wyższego szczebla i zmieniać sektorowe 
układy płac, pozbawiając miliony 
pracowników w UE wolności 
stowarzyszania się i prawa do 
prowadzenia rokowań zbiorowych 
dotyczących układów zbiorowych, a tym 
samym osłabiając podstawowy element 
europejskiego projektu społecznego;

Or. en
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Poprawka 23
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że Komitet Ochrony 
Socjalnej ostrzega przed tym, że coraz 
większej liczbie ludzi zagraża ubóstwo 
dochodowe, ubóstwo wśród dzieci, 
pogłębiona deprywacja materialna oraz 
wykluczenie społeczne ze względu na 
wpływ środków konsolidacji fiskalnej;

I. mając na uwadze, że w prawie 
wszystkich państwach członkowskich 
ograniczono wydatki na ochronę socjalną, 
oraz mając na uwadze, że Komitet 
Ochrony Socjalnej ostrzega przed tym, że 
coraz większej liczbie ludzi zagraża 
ubóstwo dochodowe, ubóstwo wśród 
dzieci, pogłębiona deprywacja materialna 
oraz wykluczenie społeczne ze względu na 
wpływ środków konsolidacji fiskalnej;

Or. en

Poprawka 24
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt J a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że obecny kryzys 
jest kryzysem społecznym i kryzysem 
zatrudnienia; mając na uwadze, że w 
związku z tym na szczeblu UE konieczne 
jest usprawnienie zarówno zarządzania 
społecznego, jak i zarządzania 
gospodarczego; mając na uwadze, że 
europejski semestr jest do tego celu 
najbardziej odpowiednim instrumentem;

Or. en
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Poprawka 25
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Punkt J a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że głównym 
elementem działań podejmowanych przez 
państwa członkowskie w reakcji na kryzys 
powinny być ukierunkowane inwestycje 
społeczne, ponieważ stanowią one 
kluczowy element pozwalający osiągać 
cele dotyczące zatrudnienia, cele 
społeczne i cele w zakresie kształcenia, 
określone w strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 26
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt J b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając na uwadze, że istnieje 
niepokojący brak równowagi między 
nadzorem nad strategiami społecznymi i 
strategiami politycznymi w zakresie 
zatrudnienia a nadzorem nad krajowymi 
strategiami gospodarczymi; mając na 
uwadze, że konieczne jest pilne 
usprawnienie nadzoru nad strategiami 
społecznymi i strategiami politycznymi w 
zakresie zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 27
Sergio Gutiérrez Prieto
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Projekt rezolucji
Punkt J c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jc. mając na uwadze, że kilku państwom 
członkowskim udzielono zaleceń 
dotyczących wynagrodzeń; mając na 
uwadze, że praktyka Komisji polegająca 
na określaniu kształtowania wynagrodzeń 
i ich poziomów w krajach objętych 
programem może zwiększyć ryzyko 
ubóstwa pracujących lub nierówności 
między wynagrodzeniami, które szkodzą 
grupom o niskich dochodach, a 
jednocześnie naruszyć niezależność 
partnerów społecznych, niezbędną do 
zagwarantowania ochrony socjalnej pracy 
i wydajnych rynków pracy;

Or. en

Poprawka 28
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt J d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jd. mając na uwadze, że konieczne jest 
podejmowanie bardziej ambitnych działań 
na rzecz budowania zarządzania 
społecznego w UE; mając na uwadze, że 
należy zapobiegać nieuzasadnionym 
działaniom mniejszości blokujących, 
uniemożliwiającym osiągnięcie postępu w 
tym zakresie; mając na uwadze, że należy 
przeanalizować możliwości nawiązania 
ściślejszej współpracy w zakresie strategii 
społecznych i strategii politycznych w 
zakresie zatrudnienia;

Or. en
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Poprawka 29
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt K a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że w swoim 
komunikacie w sprawie rocznej analizy 
wzrostu na 2013 r. Komisja stwierdziła, iż 
państwa członkowskie i instytucje UE są 
wspólnie odpowiedzialne za opracowanie 
gospodarczych strategii politycznych 
mających na celu wyjście z kryzysu; 
mając na uwadze, że mimo iż państwa 
członkowskie podejmują znaczne wysiłki 
na rzecz spełnienia wszystkich wymogów 
określanych przez instytucje UE, 
nieustający brak ambicji ze strony Rady 
UE i Komisji w realizacji określanych na 
posiedzeniach Rady UE celów 
dotyczących budowania silniejszego 
zarządzania gospodarczego i społecznego 
ogranicza krajowe działania na rzecz 
pobudzania ożywienia gospodarczego;

Or. en

Poprawka 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt K b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kb. mając na uwadze, że w czerwcu 2012 
r. Rada Europejska stwierdziła, iż kryzys 
zadłużeniowy i słaba kondycja sektora 
finansowego, wraz z nieustannie niskim 
wzrostem i zakłóceniami równowagi 
makroekonomicznej, spowalniają 
ożywienie gospodarcze i zagrażają 
stabilności UGW, a także że ma to 
negatywne skutki pod względem 
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bezrobocia;

Or. en

Poprawka 31
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że należy 
kontynuować konsolidację fiskalną z 
uwagi na wysoki poziom zadłużenia i 
długoterminowe wyzwania dla finansów 
publicznych; mając na uwadze, że 
konsolidacja fiskalna może mieć 
negatywny wpływ na wzrost i zatrudnienie 
w perspektywie krótkoterminowej, w 
szczególności w państwach znajdujących 
się w recesji lub mających nieznaczne 
stopy wzrostu, co osłabia potencjał 
przyszłego wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy; mając na uwadze, że konsolidacja 
fiskalna nadal musi być prowadzona w 
sposób sprzyjający wzrostowi 
gospodarczemu;

L. mając na uwadze, że konsolidacja 
fiskalna może mieć negatywny wpływ na 
wzrost i zatrudnienie w perspektywie 
krótkoterminowej, w szczególności w 
państwach znajdujących się w recesji lub 
mających nieznaczne stopy wzrostu, co 
osłabia potencjał przyszłego wzrostu i 
tworzenia miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 32
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że należy 
kontynuować konsolidację fiskalną z 
uwagi na wysoki poziom zadłużenia i 
długoterminowe wyzwania dla finansów 
publicznych; mając na uwadze, że 

L. mając na uwadze, że konsolidacja 
fiskalna musi być celem średnio- lub 
długookresowym z uwagi na wysoki 
poziom zadłużenia i długoterminowe 
wyzwania dla finansów publicznych; 



AM\922362PL.doc 19/104 PE502.062v01-00

PL

konsolidacja fiskalna może mieć 
negatywny wpływ na wzrost i zatrudnienie 
w perspektywie krótkoterminowej, w 
szczególności w państwach znajdujących 
się w recesji lub mających nieznaczne 
stopy wzrostu, co osłabia potencjał 
przyszłego wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy; mając na uwadze, że konsolidacja 
fiskalna nadal musi być prowadzona w 
sposób sprzyjający wzrostowi 
gospodarczemu;

mając na uwadze, że konsolidacja fiskalna 
może mieć negatywny wpływ na wzrost i 
zatrudnienie w perspektywie 
krótkoterminowej, w szczególności w 
państwach znajdujących się w recesji lub 
mających nieznaczne stopy wzrostu, co 
osłabia potencjał przyszłego wzrostu i 
tworzenia miejsc pracy; mając na uwadze, 
że konsolidacja fiskalna – prowadzona w 
sposób sprzyjający wzrostowi 
gospodarczemu – musi w związku z tym 
uwzględniać stan gospodarki i jej 
umiejscowienie w cyklu koniunkturalnym;

Or. en

Poprawka 33
Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że należy 
kontynuować konsolidację fiskalną z 
uwagi na wysoki poziom zadłużenia i 
długoterminowe wyzwania dla finansów 
publicznych; mając na uwadze, że 
konsolidacja fiskalna może mieć 
negatywny wpływ na wzrost i zatrudnienie 
w perspektywie krótkoterminowej, w 
szczególności w państwach znajdujących 
się w recesji lub mających nieznaczne 
stopy wzrostu, co osłabia potencjał 
przyszłego wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy; mając na uwadze, że konsolidacja 
fiskalna nadal musi być prowadzona w 
sposób sprzyjający wzrostowi 
gospodarczemu;

L. mając na uwadze, że konsolidacja 
fiskalna musi być celem średnio- lub 
długookresowym z uwagi na wysoki 
poziom zadłużenia i długoterminowe 
wyzwania dla finansów publicznych; 
mając na uwadze, że konsolidacja fiskalna 
może mieć negatywny wpływ na wzrost i 
zatrudnienie w perspektywie 
krótkoterminowej, szczególnie w 
państwach znajdujących się w recesji lub 
mających nieznaczne stopy wzrostu, co 
osłabia potencjał przyszłego wzrostu i 
tworzenia miejsc pracy; mając zatem na 
uwadze, że konsolidacja fiskalna powinna 
uwzględniać stan gospodarki i jej 
umiejscowienie w cyklu koniunkturalnym;

Or. en
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Poprawka 34
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że należy 
kontynuować konsolidację fiskalną z 
uwagi na wysoki poziom zadłużenia i 
długoterminowe wyzwania dla finansów 
publicznych; mając na uwadze, że 
konsolidacja fiskalna może mieć 
negatywny wpływ na wzrost i zatrudnienie 
w perspektywie krótkoterminowej, w 
szczególności w państwach znajdujących 
się w recesji lub mających nieznaczne 
stopy wzrostu, co osłabia potencjał 
przyszłego wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy; mając na uwadze, że konsolidacja 
fiskalna nadal musi być prowadzona w 
sposób sprzyjający wzrostowi 
gospodarczemu;

L. mając na uwadze, że należy 
kontynuować konsolidację fiskalną z 
uwagi na wysoki poziom zadłużenia i 
długoterminowe wyzwania dla finansów 
publicznych; należy jednak kontrolować 
tempo tej konsolidacji, tak by nie osłabiła 
ona potencjału wzrostu gospodarki ani jej 
tkanki społecznej; mając na uwadze, że 
konsolidacja fiskalna może mieć 
negatywny wpływ na wzrost i zatrudnienie 
w perspektywie krótkoterminowej, w 
szczególności w państwach znajdujących 
się w recesji lub mających nieznaczne 
stopy wzrostu, co osłabia potencjał 
przyszłego wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy; mając na uwadze, że konsolidacja 
fiskalna musi być prowadzona w sposób 
sprzyjający wzrostowi gospodarczemu;

Or. en

Poprawka 35
Sergio Gutiérrez Prieto, Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Punkt L a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że europejski 
budżet jest przede wszystkim budżetem 
inwestycyjnym, z którego 94% środków 
jest ponownie inwestowane w państwach 
członkowskich, a dział 1 tego budżetu jest 
zatytułowany „Trwały wzrost”;

Or. en
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Poprawka 36
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że pomimo pilnego 
charakteru problemu postępy w osiąganiu 
celów strategii „Europa 2020” 
w państwach członkowskich nie spełniają 
oczekiwań; mając na uwadze, że 
zobowiązania określone w krajowych 
programach reform na rok 2012 są 
niewystarczające do tego, by osiągnąć 
większość celów na szczeblu UE;

M. mając na uwadze, że pomimo pilnego 
charakteru problemu Unia Europejska ma 
problem z osiągnięciem prawie każdego z 
celów strategii „Europa 2020”, a postępy 
w osiąganiu celów strategii „Europa 2020” 
w państwach członkowskich nie spełniają 
oczekiwań; mając na uwadze, że 
zobowiązania określone w krajowych 
programach reform na rok 2012 są 
niewystarczające do tego, by osiągnąć 
większość celów na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 37
Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że pomimo pilnego 
charakteru problemu postępy w osiąganiu 
celów strategii „Europa 2020” 
w państwach członkowskich nie spełniają 
oczekiwań; mając na uwadze, że 
zobowiązania określone w krajowych 
programach reform na rok 2012 są 
niewystarczające do tego, by osiągnąć 
większość celów na szczeblu UE;

M. mając na uwadze, że pomimo pilnego 
charakteru problemu Unia Europejska ma 
problem z osiągnięciem prawie każdego z 
celów strategii „Europa 2020”, a postępy 
w osiąganiu celów strategii „Europa 2020” 
w państwach członkowskich nie spełniają 
oczekiwań; mając na uwadze, że 
zobowiązania określone w krajowych 
programach reform na rok 2012 są 
niewystarczające do tego, by osiągnąć 
większość celów na szczeblu UE;

Or. en
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Poprawka 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt M a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że brak jest 
niezbędnego nadzoru nad realizacją 
poprzednich celów wcześniejszych 
europejskich semestrów, zwłaszcza w 
odniesieniu do tworzenia miejsc pracy, 
jakości pracy oraz zwalczania ubóstwa i 
wykluczenia społecznego; mając na 
uwadze, że ma to podstawowe znaczenie 
dla zwiększenia skuteczności procesu 
europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 39
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt M b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Mb. mając na uwadze, że istnieje poważny 
problem deficytu demokratycznego 
podczas opracowywania krajowych 
programów reform, zwłaszcza w 
odniesieniu do udziału parlamentów 
krajowych oraz zaangażowania partnerów 
społecznych, którym należy się ponownie 
zająć;

Or. en

Poprawka 40
Sergio Gutiérrez Prieto
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Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że inwestycje w 
badania naukowe, innowacje, kształcenie 
i szkolenie, główne obszary wzrostu 
gospodarczego i tworzenie miejsc pracy 
podejmowane w UE nadal są niższe niż 
inwestycje głównych partnerów 
gospodarczych i konkurentów UE w 
innych regionach świata;

skreślony

Or. en

Poprawka 41
Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że inwestycje w 
badania naukowe, innowacje, kształcenie 
i szkolenie, główne obszary wzrostu 
gospodarczego i tworzenie miejsc pracy 
podejmowane w UE nadal są niższe niż 
inwestycje głównych partnerów 
gospodarczych i konkurentów UE w 
innych regionach świata;

N. mając na uwadze, że inwestycje w 
kształcenie i szkolenie, badania naukowe i 
innowacje – główne obszary wzrostu 
gospodarczego i tworzenie miejsc pracy 
podejmowane w UE – nadal są niższe niż 
inwestycje głównych partnerów 
gospodarczych i konkurentów UE w 
innych regionach świata;

Or. en

Poprawka 42
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że wymiar płci ma 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
wymiernych celów strategii „Europa 
2020”, ponieważ kobiety tworzą 
największą rezerwę jeszcze 
niewykorzystanej siły roboczej; mając na 
uwadze, że kobiety tworzą w UE 
największą grupę społeczną, która żyje w 
ubóstwie; mając na uwadze, że w całym 
procesie europejskiego semestru należy 
zatem zwrócić szczególną uwagę na 
uwzględnianie aspektu płci i na konkretne 
strategie polityczne dotyczące kobiet;

O. mając na uwadze, że wymiar płci ma 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
wymiernych celów strategii „Europa 
2020”, ponieważ kobiety tworzą 
największą rezerwę jeszcze 
niewykorzystanej siły roboczej; mając na 
uwadze, że kobiety tworzą w UE 
największą grupę społeczną, która żyje w 
ubóstwie; mając na uwadze, że cięcia w 
zakresie usług publicznych, takich jak 
opieka nad dziećmi i opieka nad innymi 
osobami pozostającymi na utrzymaniu, 
będą miały nieproporcjonalny wpływ na 
kobiety, a w konsekwencji na ich zdolność 
do uczestniczenia w rynku pracy; mając 
na uwadze, że w całym procesie 
europejskiego semestru należy zatem 
zwrócić szczególną uwagę na 
uwzględnianie aspektu płci i na konkretne 
strategie polityczne dotyczące kobiet;

Or. en

Poprawka 43
Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że wymiar płci ma 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
wymiernych celów strategii „Europa 
2020”, ponieważ kobiety tworzą 
największą rezerwę jeszcze 
niewykorzystanej siły roboczej; mając na 
uwadze, że kobiety tworzą w UE 
największą grupę społeczną, która żyje w 
ubóstwie; mając na uwadze, że w całym 
procesie europejskiego semestru należy 
zatem zwrócić szczególną uwagę na 
uwzględnianie aspektu płci i na konkretne 

O. mając na uwadze, że wymiar płci ma 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
wymiernych celów strategii „Europa 
2020”, ponieważ kobiety tworzą 
największą rezerwę jeszcze 
niewykorzystanej siły roboczej; mając na 
uwadze, że kobiety tworzą w UE 
największą grupę społeczną, która żyje w 
ubóstwie; mając na uwadze, że cięcia w 
zakresie usług publicznych, takich jak 
opieka nad dziećmi i opieka nad innymi 
osobami pozostającymi na utrzymaniu, 
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strategie polityczne dotyczące kobiet; będą miały nieproporcjonalny wpływ na 
kobiety, a w konsekwencji na ich zdolność 
do uczestniczenia w rynku pracy; mając 
na uwadze, że w całym procesie 
europejskiego semestru należy zatem 
zwrócić szczególną uwagę na 
uwzględnianie aspektu płci i na konkretne 
strategie polityczne dotyczące kobiet;

Or. en

Poprawka 44
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że wymiar płci ma 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
wymiernych celów strategii „Europa 
2020”, ponieważ kobiety tworzą 
największą rezerwę jeszcze 
niewykorzystanej siły roboczej; mając na 
uwadze, że kobiety tworzą w UE 
największą grupę społeczną, która żyje w 
ubóstwie; mając na uwadze, że w całym 
procesie europejskiego semestru należy 
zatem zwrócić szczególną uwagę na 
uwzględnianie aspektu płci i na konkretne 
strategie polityczne dotyczące kobiet;

O. mając na uwadze, że wymiar płci ma 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
wymiernych celów strategii „Europa 
2020”, ponieważ kobiety tworzą 
największą rezerwę jeszcze 
niewykorzystanej siły roboczej; mając na 
uwadze, że kobiety tworzą w UE 
największą grupę społeczną, która żyje w 
ubóstwie; mając na uwadze, że w całym 
procesie europejskiego semestru należy 
zatem zwrócić szczególną uwagę na 
uwzględnianie aspektu płci i na konkretne 
strategie polityczne dotyczące kobiet;
podkreśla konieczność zrównania 
ustawowego wieku emerytalnego kobiet i 
mężczyzn;

Or. en

Poprawka 45
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt O a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Oa. mając na uwadze, że reformy 
strukturalne mogą przynieść efekty 
jedynie w perspektywie średnio- i 
długoterminowej i same w sobie nie mogą 
zlikwidować spirali recesji, w której 
znajduje się obecnie UE;

Or. en

Poprawka 46
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt P preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że potrzebna jest 
wzmocniona interakcja między strategiami 
politycznymi w zakresie zatrudnienia oraz 
strategiami społecznymi i gospodarczymi 
w kontekście europejskiego semestru;

P. mając na uwadze, że potrzebna jest 
wzmocniona interakcja między strategiami 
politycznymi w zakresie zatrudnienia oraz 
strategiami społecznymi i gospodarczymi 
w kontekście europejskiego semestru, jak 
określono w art. 121 i art. 148 TFUE;

Or. en

Poprawka 47
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Punkt Q a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qa. mając na uwadze, że ruchy protestu 
społecznego przeciw środkom 
oszczędnościowym w wielu państwach 
członkowskich UE wyrażają również 
coraz większe niezadowolenie z 
demokratycznej jakości europejskiego 
procesu podejmowania decyzji oraz braku 
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dialogu społecznego w kontekście 
europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 48
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. wzywa Komisję i Radę do zawarcia z 
Parlamentem Europejskim porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w celu pełnego 
zaangażowania Parlamentu w 
sporządzanie i zatwierdzanie rocznej 
analizy wzrostu gospodarczego oraz 
wytycznych polityki gospodarczej i 
wytycznych dotyczących zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 49
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ubolewa nad tym, że priorytety 
określone podczas zeszłorocznego cyklu 
europejskiego semestru, a w szczególności 
priorytety odnoszące się do tworzenia 
miejsc pracy, jakości pracy oraz walki z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, nie 
przyniosły oczekiwanych rezultatów;

2. ubolewa nad tym, że priorytety 
określone podczas zeszłorocznego cyklu 
europejskiego semestru, a w szczególności 
priorytety odnoszące się do tworzenia 
miejsc pracy, jakości pracy oraz walki z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, nie 
przyniosły oczekiwanych rezultatów i nie 
stanowiły podstawy dla rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego na rok 2013;

Or. en
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Poprawka 50
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. ubolewa nad tym, że priorytety 
określone podczas zeszłorocznego cyklu 
europejskiego semestru, a w szczególności 
priorytety odnoszące się do tworzenia 
miejsc pracy, jakości pracy oraz walki z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, nie 
przyniosły oczekiwanych rezultatów;

2. ubolewa nad tym, że priorytety 
określone podczas zeszłorocznego cyklu 
europejskiego semestru, a w szczególności 
priorytety odnoszące się do tworzenia 
miejsc pracy, jakości pracy oraz walki z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, nie 
miały podstawowego znaczenia dla państw 
członkowskich, a Komisja nie domagała 
się ich realizacji;

Or. en

Poprawka 51
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że sytuacja gospodarcza i 
społeczne skutki kryzysu uległy w ostatnim 
roku dalszemu pogorszeniu; w związku z 
tym podkreśla znaczenie zintensyfikowania 
zaangażowania państw członkowskich w 
realizację wytycznych politycznych na rok 
2013, w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia i polityki społecznej;

3. zwraca uwagę, że sytuacja gospodarcza i 
społeczne skutki kryzysu uległy w ostatnim 
roku dalszemu pogorszeniu; w związku z 
tym podkreśla znaczenie dokonania 
krytycznej oceny krótkoterminowego 
wpływu konsolidacji fiskalnej na 
zatrudnienie i włączenie społeczne oraz 
zintensyfikowania zaangażowania państw 
członkowskich w realizację wytycznych 
politycznych na rok 2013, w szczególności 
w dziedzinie zatrudnienia i polityki 
społecznej;

Or. en



AM\922362PL.doc 29/104 PE502.062v01-00

PL

Poprawka 52
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że sytuacja gospodarcza i 
społeczne skutki kryzysu uległy w ostatnim 
roku dalszemu pogorszeniu; w związku z 
tym podkreśla znaczenie zintensyfikowania 
zaangażowania państw członkowskich w 
realizację wytycznych politycznych na rok 
2013, w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia i polityki społecznej;

3. zwraca uwagę, że sytuacja gospodarcza i 
społeczne skutki kryzysu uległy w ostatnim 
roku dalszemu pogorszeniu; w związku z 
tym podkreśla znaczenie zintensyfikowania 
zaangażowania państw członkowskich w 
realizację wytycznych politycznych na rok 
2013, w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia i polityki społecznej, a 
ponadto podkreśla znaczenie ponownego 
rozważenia struktury strategii na rzecz 
oszczędzania oraz rodzaju reform 
strukturalnych, w szczególności w 
obszarze zatrudnienia i spraw 
społecznych, których przeprowadzenie 
zaleca się w ramach rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego na rok 2013. i 
które wiele państw członkowskich 
realizuje z poważnymi konsekwencjami 
dla wyników gospodarczych, zatrudnienia 
i spójności społecznej;

Or. en

Poprawka 53
Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że sytuacja gospodarcza i 
społeczne skutki kryzysu uległy w ostatnim 
roku dalszemu pogorszeniu; w związku z 
tym podkreśla znaczenie zintensyfikowania 
zaangażowania państw członkowskich w 
realizację wytycznych politycznych na rok 
2013, w szczególności w dziedzinie 

3. zwraca uwagę, że sytuacja gospodarcza i 
społeczne skutki kryzysu uległy w ostatnim 
roku dalszemu pogorszeniu; podkreśla w 
związku z tym znaczenie zintensyfikowania 
zaangażowania państw członkowskich w 
realizację wytycznych politycznych na rok 
2013, w szczególności w dziedzinie 
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zatrudnienia i polityki społecznej; zatrudnienia i polityki społecznej;
podkreśla ponadto znaczenie ponownego 
rozważenia struktury strategii na rzecz 
oszczędzania oraz rodzaju reform 
strukturalnych, w szczególności w 
obszarze zatrudnienia i spraw 
społecznych, których przeprowadzenie 
zaleca się w ramach rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego na rok 2013. i 
które wiele państw członkowskich 
realizuje z poważnymi konsekwencjami 
dla wyników gospodarczych, zatrudnienia 
i spójności społecznej;

Or. en

Poprawka 54
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca się do Rady Europejskiej 
o zadbanie o to, by roczne wytyczne 
polityczne określone na podstawie rocznej 
analizy wzrostu gospodarczego były 
w pełni skoncentrowane na osiągnięciu 
wszystkich celów strategii „Europa 2020” 
dotyczących inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu;

4. zwraca się do Rady Europejskiej 
o zadbanie o to, by roczne wytyczne 
polityczne określone na podstawie rocznej 
analizy wzrostu gospodarczego były 
w pełni skoncentrowane na osiągnięciu 
wszystkich celów strategii „Europa 2020” 
dotyczących inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu; ubolewa nad tym, 
że do rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego na rok 2013. nie włączono 
sprawozdania okresowego z realizacji 
strategii „Europa 2020”; wzywa Komisję 
do sporządzenia tego sprawozdania przed 
wiosennym posiedzeniem Rady 
Europejskiej;

Or. en
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Poprawka 55
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. ubolewa nad tym, że wytyczne 
polityczne na rok 2012 oraz ich wdrożenie 
okazały się niewystarczająco skuteczne, 
jeśli chodzi o osiągnięcie celów 
politycznych zapisanych w strategii 
„Europa 2020”;

5. ubolewa nad tym, że wytyczne 
polityczne na rok 2012 oraz ich wdrożenie 
okazały się niewystarczająco skuteczne, 
jeśli chodzi o osiągnięcie celów 
politycznych zapisanych w strategii 
„Europa 2020”; ubolewa nad tym, że 
niektóre państwa członkowskie w coraz 
większym stopniu odchodzą od realizacji 
celów strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 56
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. jest zdania, że w kontekście strategii 
„Europa 2020” Komisja musi uznać, iż 
zmiana obowiązującej polityki 
makroekonomicznej (np. przerwanie 
paktu fiskalnego, zaprzestanie procesów 
prywatyzacji i liberalizacji itp.) jest 
niezbędna do tego, by nadać priorytet 
stworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy z 
przysługującymi prawami i wyższym 
wynagrodzeniem, ograniczeniu ubóstwa 
oraz zwiększeniu stopnia włączenia 
społecznego i postępu;

Or. en
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Poprawka 57
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia niezbędnych zobowiązań w 
ramach krajowych programów reform na 
rok 2013, ukierunkowanych na 
osiągnięcie celów strategii „Europa 
2020”;

skreślony

Or. en

Poprawka 58
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia niezbędnych zobowiązań w 
ramach krajowych programów reform na 
rok 2013, ukierunkowanych na osiągnięcie 
celów strategii „Europa 2020”;

7. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększania liczby niezbędnych 
zobowiązań w ramach krajowych 
programów reform na rok 2013, 
ukierunkowanych na osiągnięcie celów 
strategii „Europa 2020”; wzywa Komisję 
do uwzględnienia inwestycji publicznych –
w trakcie przeprowadzanych przez nią 
ocen programów stabilności i 
konwergencji oraz procedur nadmiernego 
deficytu – w wydatkach związanych z 
realizacją strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 59
Inês Cristina Zuber
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża ubolewanie, że w ubiegłym roku 
większość państw członkowskich nie 
wypełniła swojego zobowiązania do 
przedłożenia krajowego planu zwiększania 
zatrudnienia jako część swoich krajowych 
programów reform na rok 2012; wzywa 
państwa członkowskie do wypełnienia 
tego zobowiązania w roku 2013; 
podkreśla, że krajowe plany zwiększania 
zatrudnienia powinny zawierać 
kompleksowe środki na rzecz tworzenia 
miejsc pracy i zielonego zatrudnienia, 
powiązanie między polityką zatrudnienia a 
instrumentami finansowymi, reformy 
rynku pracy, wyraźny harmonogram 
rozłożenia wieloletniego programu reform 
na następnych 12 miesięcy oraz wskazanie 
obszarów i regionów doświadczających 
niedoboru lub nadwyżki w zakresie 
specjalizacji;

9. zauważa, że neoliberalne środki, tzw. 
środki oszczędnościowe, które były 
rozszerzane, w szczególności jako element
tak zwanych krajowych planów reform, 
zarządzania gospodarką i europejskiego 
semestru, przyczyniają się do pogłębienia 
kryzysu społecznego i gospodarczego w 
wielu państwach posiadających słabsze 
gospodarki, co prowadzi do utrudnienia 
warunków życia dla rodzin klasy 
pracującej, a zwłaszcza dla kobiet i dzieci, 
które są głównymi ofiarami 
zwiększającego się ubóstwa, bezrobocia 
oraz niepewnej i słabo opłacanej pracy;

Or. en

Poprawka 60
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża ubolewanie, że w ubiegłym roku 
większość państw członkowskich nie 
wypełniła swojego zobowiązania do 
przedłożenia krajowego planu zwiększania 
zatrudnienia jako część swoich krajowych 
programów reform na rok 2012; wzywa 
państwa członkowskie do wypełnienia tego 
zobowiązania w roku 2013; podkreśla, że 
krajowe plany zwiększania zatrudnienia 
powinny zawierać kompleksowe środki na 

9. ubolewa nad tym, że w ubiegłym roku 
większość państw członkowskich nie 
wypełniła swojego zobowiązania do 
przedłożenia krajowego planu zwiększania 
zatrudnienia jako część swoich krajowych 
programów reform na rok 2012; wzywa 
państwa członkowskie do wypełnienia tego 
zobowiązania w roku 2013; podkreśla, że 
krajowe plany zwiększania zatrudnienia 
powinny zawierać kompleksowe środki na 
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rzecz tworzenia miejsc pracy i zielonego 
zatrudnienia, powiązanie między polityką 
zatrudnienia a instrumentami finansowymi, 
reformy rynku pracy, wyraźny 
harmonogram rozłożenia wieloletniego 
programu reform na następnych 12 
miesięcy oraz wskazanie obszarów i 
regionów doświadczających niedoboru lub 
nadwyżki w zakresie specjalizacji;

rzecz tworzenia miejsc pracy i zielonego 
zatrudnienia, powiązanie między polityką 
zatrudnienia a instrumentami finansowymi, 
reformy rynku pracy, wyraźny 
harmonogram rozłożenia wieloletniego 
programu reform na następnych 12 
miesięcy oraz wskazanie obszarów i 
regionów doświadczających niedoboru lub 
nadwyżki w zakresie specjalizacji;

Or. en

Poprawka 61
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. ubolewa nad tym, że Komisja nie 
uczyniła przedłożenia krajowego planu 
zwiększania zatrudnienia wymogiem 
obowiązkowym, i wzywa Komisję do 
nadzorowania jego przygotowywania w 
każdym rocznym cyklu europejskiego 
semestru;

skreślony

Or. en

Poprawka 62
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. ubolewa nad tym, że Komisja nie 
uczyniła przedłożenia krajowego planu 
zwiększania zatrudnienia wymogiem 
obowiązkowym, i wzywa Komisję do 
nadzorowania jego przygotowywania w 
każdym rocznym cyklu europejskiego 

skreślony
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semestru;

Or. en

Poprawka 63
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla znaczenie zapewnienia 
większej spójności społecznej, bez 
pomijania współpracy między 
przedsiębiorstwami w celu osiągania tej 
spójności, którą można wspierać 
zwłaszcza poprzez umożliwianie tym 
przedsiębiorstwom promowania ich 
innowacyjnych i pozytywnych działań w 
kwestiach socjalnych poprzez odpowiednie 
oznakowanie, co przyciągnęłoby nowych 
inwestorów i promowało rozwój 
europejskiego modelu społecznego w 
perspektywie długoterminowej;

Or. en

Poprawka 64
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia środków sprzyjających tworzeniu 
miejsc pracy, takich jak reformy podatku 
od siły roboczej, które to środki oferują 
zachęty w dziedzinie zatrudnienia, 
propagują i wspierają samozatrudnienie i 
zakładanie przedsiębiorstw, poprawiają 
warunki ramowe prowadzenia działalności 

11. wzywa państwa członkowskie do
przyjęcia środków sprzyjających tworzeniu 
miejsc pracy, takich jak reformy podatku 
od siły roboczej, które to środki pobudzają 
zatrudnienie, propagują i wspierają 
rzeczywiste i dobrowolne samozatrudnienie 
i zakładanie przedsiębiorstw, poprawiają 
warunki ramowe prowadzenia działalności 
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gospodarczej, ułatwiają dostęp do 
finansowania dla MŚP, przekształcają 
pracę nieformalną lub nierejestrowaną w 
legalne zatrudnienie, reformują rynki pracy 
w celu zwiększenia ich dostosowania, 
dynamiki i włączenia społecznego, 
modernizują systemy ustalania płac w 
celu dostosowania płac do zmian 
wydajności pracy, wykorzystują duży 
potencjał zatrudnienia sektorów takich jak 
gospodarka ekologiczna, opieka zdrowotna 
i społeczna oraz sektora ICT na potrzeby 
tworzenia miejsc pracy;

gospodarczej, ułatwiają dostęp do 
finansowania dla MŚP, przekształcają 
pracę nieformalną lub nierejestrowaną w 
legalne zatrudnienie, reformują rynki pracy 
w celu zwiększenia ich dostosowania, 
dynamiki i włączenia społecznego, we 
współpracy z partnerami społecznymi 
rozwijają koordynację transgranicznych 
rokowań zbiorowych w celu dopilnowania 
tego, by płace zmieniały się wraz ze 
zmianami wydajności pracy w granicach 
pensji wystarczających na godne życie, 
wykorzystują duży potencjał zatrudnienia 
sektorów takich jak gospodarka 
ekologiczna, opieka zdrowotna i społeczna 
oraz sektora ICT na potrzeby tworzenia 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 65
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia środków sprzyjających tworzeniu 
miejsc pracy, takich jak reformy podatku 
od siły roboczej, które to środki oferują 
zachęty w dziedzinie zatrudnienia, 
propagują i wspierają samozatrudnienie i 
zakładanie przedsiębiorstw, poprawiają 
warunki ramowe prowadzenia działalności 
gospodarczej, ułatwiają dostęp do 
finansowania dla MŚP, przekształcają 
pracę nieformalną lub nierejestrowaną w 
legalne zatrudnienie, reformują rynki 
pracy w celu zwiększenia ich 
dostosowania, dynamiki i włączenia 
społecznego, modernizują systemy 
ustalania płac w celu dostosowania płac do 
zmian wydajności pracy, wykorzystują
duży potencjał zatrudnienia sektorów 

11. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia środków sprzyjających tworzeniu 
miejsc pracy, takich jak reformy podatku 
od siły roboczej, które to środki pobudzają 
zatrudnienie, propagują i wspierają 
samozatrudnienie i zakładanie 
przedsiębiorstw, poprawiają warunki 
ramowe prowadzenia działalności 
gospodarczej i ułatwiają dostęp do 
finansowania dla MŚP, reformują rynki 
pracy w celu zwiększenia ich wydajności, 
konkurencyjności, dynamiki i włączenia 
społecznego, modernizują systemy 
ustalania płac w celu dostosowania płac do 
zmian wydajności pracy, wykorzystują 
duży potencjał zatrudnienia sektorów 
takich jak gospodarka ekologiczna, opieka 
zdrowotna i społeczna oraz sektora ICT na 
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takich jak gospodarka ekologiczna, opieka 
zdrowotna i społeczna oraz sektora ICT na 
potrzeby tworzenia miejsc pracy;

potrzeby tworzenia miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 66
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia środków sprzyjających tworzeniu 
miejsc pracy, takich jak reformy podatku 
od siły roboczej, które to środki oferują 
zachęty w dziedzinie zatrudnienia, 
propagują i wspierają samozatrudnienie i 
zakładanie przedsiębiorstw, poprawiają 
warunki ramowe prowadzenia działalności 
gospodarczej, ułatwiają dostęp do 
finansowania dla MŚP, przekształcają 
pracę nieformalną lub nierejestrowaną w 
legalne zatrudnienie, reformują rynki pracy 
w celu zwiększenia ich dostosowania, 
dynamiki i włączenia społecznego, 
modernizują systemy ustalania płac w celu 
dostosowania płac do zmian wydajności 
pracy, wykorzystują duży potencjał 
zatrudnienia sektorów takich jak 
gospodarka ekologiczna, opieka zdrowotna 
i społeczna oraz sektora ICT na potrzeby 
tworzenia miejsc pracy;

11. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia środków sprzyjających tworzeniu 
miejsc pracy, takich jak reformy podatku 
od siły roboczej, które to środki oferują 
zachęty w dziedzinie zatrudnienia, 
propagują i wspierają samozatrudnienie i 
zakładanie przedsiębiorstw, poprawiają 
warunki ramowe prowadzenia działalności 
gospodarczej, ułatwiają dostęp do 
finansowania dla MŚP, przekształcają 
pracę nieformalną lub nierejestrowaną w 
legalne zatrudnienie, reformują rynki 
pracy, jeśli to konieczne i wykonalne 
zawsze poprzez dialog społeczny i przy 
rygorystycznym poszanowaniu 
europejskiego społecznego dorobku 
prawnego, usprawniają koordynację 
systemów ustalania płac w celu 
zapewnienia sprawiedliwych płac i 
dostosowania rzeczywistych płac do 
tendencji w wydajności pracy przy 
jednoczesnym poszanowaniu niezależnego 
charakteru rokowań zbiorowych i 
różnorodności krajowych modeli 
stosunków pracy, wykorzystują duży 
potencjał zatrudnienia sektorów takich jak 
gospodarka ekologiczna, opieka zdrowotna 
i społeczna oraz sektora ICT na potrzeby 
tworzenia miejsc pracy;

Or. en
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Poprawka 67
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia środków sprzyjających tworzeniu 
miejsc pracy, takich jak reformy podatku 
od siły roboczej, które to środki oferują 
zachęty w dziedzinie zatrudnienia, 
propagują i wspierają samozatrudnienie i 
zakładanie przedsiębiorstw, poprawiają 
warunki ramowe prowadzenia działalności 
gospodarczej, ułatwiają dostęp do 
finansowania dla MŚP, przekształcają 
pracę nieformalną lub nierejestrowaną w 
legalne zatrudnienie, reformują rynki pracy 
w celu zwiększenia ich dostosowania, 
dynamiki i włączenia społecznego, 
modernizują systemy ustalania płac w celu 
dostosowania płac do zmian wydajności 
pracy, wykorzystują duży potencjał 
zatrudnienia sektorów takich jak 
gospodarka ekologiczna, opieka zdrowotna 
i społeczna oraz sektora ICT na potrzeby 
tworzenia miejsc pracy;

11. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia środków sprzyjających tworzeniu 
miejsc pracy, takich jak reformy podatku 
od siły roboczej, które to środki oferują 
zachęty w dziedzinie zatrudnienia, 
propagują i wspierają samozatrudnienie i 
zakładanie przedsiębiorstw, poprawiają 
warunki ramowe prowadzenia działalności 
gospodarczej, ułatwiają dostęp do 
finansowania dla MŚP, przekształcają 
pracę nieformalną lub nierejestrowaną w 
legalne zatrudnienie, reformują rynki pracy 
w celu zwiększenia ich dostosowania, 
dynamiki i włączenia społecznego i 
jednocześnie zapewniają pracownikom 
odpowiednie bezpieczeństwo, modernizują 
systemy ustalania płac – przy czynnym 
udziale partnerów społecznych i w ramach 
dialogu społecznego – w celu 
dostosowania płac do zmian wydajności 
pracy przy uwzględnieniu ich 
adekwatności, wykorzystują duży 
potencjał zatrudnienia sektorów takich jak 
gospodarka ekologiczna, opieka zdrowotna 
i społeczna oraz sektora ICT na potrzeby 
tworzenia trwałych miejsc pracy o 
wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 68
Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia środków sprzyjających tworzeniu 
miejsc pracy, takich jak reformy podatku 
od siły roboczej, które to środki oferują 
zachęty w dziedzinie zatrudnienia, 
propagują i wspierają samozatrudnienie i 
zakładanie przedsiębiorstw, poprawiają 
warunki ramowe prowadzenia działalności 
gospodarczej, ułatwiają dostęp do 
finansowania dla MŚP, przekształcają 
pracę nieformalną lub nierejestrowaną w 
legalne zatrudnienie, reformują rynki pracy 
w celu zwiększenia ich dostosowania, 
dynamiki i włączenia społecznego, 
modernizują systemy ustalania płac w celu 
dostosowania płac do zmian wydajności 
pracy, wykorzystują duży potencjał 
zatrudnienia sektorów takich jak 
gospodarka ekologiczna, opieka zdrowotna 
i społeczna oraz sektora ICT na potrzeby 
tworzenia miejsc pracy;

11. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia środków sprzyjających tworzeniu 
miejsc pracy, takich jak reformy podatku 
od siły roboczej, które to środki pobudzają 
zatrudnienie, propagują i wspierają 
samozatrudnienie i zakładanie 
przedsiębiorstw, poprawiają warunki 
ramowe prowadzenia działalności 
gospodarczej, ułatwiają dostęp do 
finansowania dla MŚP, przekształcają 
pracę nieformalną lub nierejestrowaną w 
legalne zatrudnienie, reformują rynki 
pracy, jeśli to konieczne i wykonalne oraz 
możliwe do zrealizowania poprzez dialog 
społeczny i przy rygorystycznym 
poszanowaniu europejskiego społecznego 
dorobku prawnego, usprawniają 
koordynację systemów ustalania płac w 
celu zapewnienia sprawiedliwych płac i 
dostosowania rzeczywistych płac do 
tendencji w wydajności całej gospodarki 
przy jednoczesnym poszanowaniu 
niezależnego charakteru rokowań 
zbiorowych i różnorodności krajowych 
modeli stosunków pracy, wykorzystują 
duży potencjał zatrudnienia sektorów 
takich jak gospodarka ekologiczna, opieka 
zdrowotna i społeczna oraz sektora ICT na 
potrzeby tworzenia miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 69
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia środków sprzyjających tworzeniu 
miejsc pracy, takich jak reformy podatku 

11. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia środków sprzyjających tworzeniu 
miejsc pracy, które to środki oferują 
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od siły roboczej, które to środki oferują 
zachęty w dziedzinie zatrudnienia, 
propagują i wspierają samozatrudnienie i 
zakładanie przedsiębiorstw, poprawiają 
warunki ramowe prowadzenia działalności 
gospodarczej, ułatwiają dostęp do 
finansowania dla MŚP, przekształcają 
pracę nieformalną lub nierejestrowaną w 
legalne zatrudnienie, reformują rynki 
pracy w celu zwiększenia ich 
dostosowania, dynamiki i włączenia 
społecznego, modernizują systemy 
ustalania płac w celu dostosowania płac do 
zmian wydajności pracy, wykorzystują 
duży potencjał zatrudnienia sektorów 
takich jak gospodarka ekologiczna, opieka 
zdrowotna i społeczna oraz sektora ICT na 
potrzeby tworzenia miejsc pracy;

zachęty w dziedzinie zatrudnienia, 
propagują i wspierają samozatrudnienie i 
zakładanie przedsiębiorstw, poprawiają 
warunki ramowe prowadzenia działalności 
gospodarczej, ułatwiają dostęp do 
finansowania dla MŚP, przekształcają 
pracę nieformalną lub nierejestrowaną w 
legalne zatrudnienie z przysługującymi mu 
prawami, umożliwiają odzyskanie 
wynagrodzenia, modernizują systemy 
ustalania płac, wykorzystują duży potencjał 
zatrudnienia sektorów takich jak 
gospodarka ekologiczna, opieka zdrowotna 
i społeczna oraz sektora ICT na potrzeby 
tworzenia miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 70
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia środków sprzyjających tworzeniu 
miejsc pracy, takich jak reformy podatku 
od siły roboczej, które to środki oferują 
zachęty w dziedzinie zatrudnienia, 
propagują i wspierają samozatrudnienie i 
zakładanie przedsiębiorstw, poprawiają 
warunki ramowe prowadzenia działalności 
gospodarczej, ułatwiają dostęp do 
finansowania dla MŚP, przekształcają 
pracę nieformalną lub nierejestrowaną w 
legalne zatrudnienie, reformują rynki pracy 
w celu zwiększenia ich dostosowania, 
dynamiki i włączenia społecznego, 
modernizują systemy ustalania płac w celu 
dostosowania płac do zmian wydajności 
pracy, wykorzystują duży potencjał 

11. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia środków sprzyjających tworzeniu 
miejsc pracy, takich jak reformy podatku 
od siły roboczej, które to środki oferują 
zachęty w dziedzinie zatrudnienia, 
propagują i wspierają samozatrudnienie i 
zakładanie przedsiębiorstw, poprawiają 
warunki ramowe prowadzenia działalności 
gospodarczej, ułatwiają dostęp do 
finansowania dla MŚP, przekształcają 
pracę nieformalną lub nierejestrowaną w 
legalne zatrudnienie, reformują rynki pracy 
w celu zwiększenia ich dostosowania, 
dynamiki i włączenia społecznego, 
zapewniają pracownikom umiejętności i 
narzędzia pozwalające im dostosowywać 
się do zmian na rynku pracy, modernizują 
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zatrudnienia sektorów takich jak 
gospodarka ekologiczna, opieka zdrowotna 
i społeczna oraz sektora ICT na potrzeby 
tworzenia miejsc pracy;

systemy ustalania płac w celu 
dostosowania płac do zmian wydajności 
pracy, wykorzystują duży potencjał 
zatrudnienia sektorów takich jak 
gospodarka ekologiczna, opieka zdrowotna 
i społeczna oraz sektora ICT na potrzeby 
tworzenia miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 71
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. odnotowuje, że kilku państwom 
członkowskim udzielono zaleceń 
dotyczących wynagrodzeń; podkreśla, że 
wynagrodzenia to przede wszystkim 
dochód, którego pracownicy potrzebują, 
aby przeżyć; podkreśla, że praktyka 
Komisji polegająca na określaniu 
kształtowania wynagrodzeń i ich 
poziomów w krajach objętych programem 
może zwiększyć ryzyko ubóstwa 
pracujących lub nierówności między 
wynagrodzeniami, które szkodzą grupom 
o niskich dochodach; wzywa Komisję do 
wzmocnienia wytycznych politycznych dla 
tych państw członkowskich, w których 
wynagrodzenia pozostały na tym samym 
poziomie w porównaniu z poziomami 
wydajności, przy jednoczesnym 
poszanowaniu niezależności partnerów 
społecznych chronionej między innymi na 
mocy artykułu 152 i art. 153 ust. 5 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE);

Or. en
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Poprawka 72
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. ostrzega, że ogólne i 
nieproporcjonalne dokonywanie redukcji 
składek na ubezpieczenie społeczne, jak 
zaleca się w rocznej analizie wzrostu 
gospodarczego na rok 2013, może 
poważnie zagrażać trwałości systemów 
zabezpieczenia społecznego; w każdym 
przypadku te działania muszą 
koncentrować się na grupach docelowych, 
co zapewni maksymalną wydajność tych 
działań;

Or. en

Poprawka 73
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. ostrzega, że konieczne jest 
zapewnienie odpowiednich i 
wystarczających zasiłków dla 
bezrobotnych oraz że powinny one być 
powiązane ze skuteczną aktywną polityką 
rynku pracy; ubolewa nad tym, że kilka 
państw członkowskich – mimo wzrostu 
stóp bezrobocia – ograniczyło środki 
budżetowe przeznaczone na finansowanie 
aktywnej polityki rynku pracy;

Or. en
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Poprawka 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 11 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11d. ostrzega, że państwa członkowskie w 
swoich przepisach prawa pracy muszą 
utrzymywać niezbędną równowagę między 
kosztami zwolnień a związkiem 
przyczynowym uzasadniającym te 
zwolnienia, co pozwoli uniknąć 
całkowitego braku ochrony pracowników;

Or. en

Poprawka 75
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 11 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11e. ubolewa nad tym, że coraz 
powszechniejsze tworzenie firmom 
warunków do rezygnacji z układów 
zbiorowych pracy wyższego szczebla i 
zmiany sektorowych układów płac 
skutkuje pozbawianiem wielu 
pracowników przysługującego im prawa 
do rokowań zbiorowych;

Or. en

Poprawka 76
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Śródtytuł trzeci
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Projekt rezolucji Poprawka

Bezrobocie osób młodych Zatrudnienie wśród młodzieży

Or. en

Poprawka 77
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zdecydowanie popiera inicjatywę 
Komisji zmierzającą do zaproponowania 
zalecenia Rady dotyczącego systemów 
gwarancji dla młodzieży, zgodnie z którym 
„należy dążyć do tego, by w kilka miesięcy 
po opuszczeniu szkoły młodzi ludzie 
otrzymywali dobrą ofertę pracy, możliwość 
dalszej nauki, przyuczenia do zawodu lub 
praktyki”;

Or. en

Poprawka 78
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. jest zdania, że finansowanie przez 
Unię systemów gwarancji dla młodzieży 
powinno odgrywać podstawową rolę oraz 
że w szczególności EFS powinien mieć 
taką strukturę, która pozwoli na 
zagwarantowanie finansowania, w 
związku z czym należy przydzielić mu co 
najmniej 25% środków funduszy 
spójności; jest jednak przekonany, że 
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należy dążyć do osiągnięcia odpowiedniej 
równowagi między finansowaniem przez 
UE a finansowaniem przez państwa 
członkowskie;

Or. en

Poprawka 79
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie do 
przedsięwzięcia zdecydowanych środków 
na rzecz walki z bezrobociem osób 
młodych, w tym ukierunkowanych 
środków aktywnej polityki rynku pracy, 
środków przeciwdziałających 
niedopasowaniu umiejętności na rynku 
pracy, zwłaszcza poprzez zapobieganie 
wczesnemu kończeniu nauki lub stażu oraz 
zapewnienie, że w ramach systemów 
kształcenia i szkolenia młodzi ludzie 
skutecznie zdobędą odpowiednie 
umiejętności, a także środków mających na 
celu propagowanie przedsiębiorczości i 
skuteczne wsparcie rozwoju biznesu na 
rzecz młodych ludzi oraz ramy 
zapewniające przejście od kształcenia do 
zatrudnienia;

13. wzywa państwa członkowskie do 
przedsięwzięcia zdecydowanych środków 
na rzecz walki z bezrobociem osób 
młodych, w tym ukierunkowanych 
środków aktywnej polityki rynku pracy, 
środków przeciwdziałających 
niedopasowaniu umiejętności na rynku 
pracy, zwłaszcza poprzez zapobieganie 
wczesnemu kończeniu nauki lub stażu oraz 
zapewnienie, że w ramach systemów 
kształcenia i szkolenia młodzi ludzie 
skutecznie zdobędą odpowiednie 
umiejętności, a także środków mających na 
celu propagowanie przedsiębiorczości i 
skuteczne wsparcie rozwoju biznesu na 
rzecz młodych ludzi oraz ramy 
zapewniające przejście od kształcenia do 
zatrudnienia, poprzez bezzwłoczne 
wdrożenie zaproponowanych przez 
Komisję gwarancji dla młodzieży i 
zapewnienie im wystarczającego 
finansowania;

Or. en

Poprawka 80
Marije Cornelissen
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. apeluje do państw członkowskich o 
opracowanie całościowych strategii na 
rzecz młodzieży niekształcącej się, 
niepracującej ani nieszkolącej się 
(młodzieży NEET);

14. apeluje do państw członkowskich o 
opracowanie całościowych strategii na 
rzecz młodzieży niekształcącej się, 
niepracującej ani nieszkolącej się 
(młodzieży NEET); apeluje do państw 
członkowskich o to, by podczas rozwijania 
tych strategii okazały solidarność 
finansową z państwami członkowskimi o 
ograniczonej przestrzeni fiskalnej;

Or. en

Poprawka 81
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że w styczniu 2012 r. Rada 
Europejska zaproponowała również 
przeprowadzenie pilotażowego programu 
mającego na celu wsparcie ośmiu państw 
członkowskich o najwyższych poziomach 
bezrobocia osób młodych w realokacji 
części z przysługujących im funduszy 
strukturalnych UE w celu rozwiązania 
problemu bezrobocia osób młodych; 
ubolewa nad tym, że w maju 2012 r. 
Komisja znacząco obniżyła szacunki 
dotyczące dostępnych środków 
podlegających realokacji z 82 miliardów 
euro do 29,8 miliarda euro, tym samym 
ograniczając zakres programu 
pilotażowego; ubolewa nad tym, że do tej 
pory jedynie niewielka część tych środków 
została przeniesiona i wykorzystana na 
pomoc młodym osobom w znalezieniu 
pracy;
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Or. en

Poprawka 82
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. wzywa Komisję Europejską i Radę 
UE do zobowiązania się do znalezienia 
unijnych środków innych niż środki 
dostępne w ramach realokacji obecnych 
funduszy strukturalnych UE, które będą 
wystarczające do umożliwienia pomocy 
państwom członkowskim o stopach 
bezrobocia wyższych niż średnia w UE w 
zakresie wdrożenia zdecydowanych 
środków politycznych mających na celu 
rozwiązanie problemu bezrobocia osób 
młodych;

Or. en

Poprawka 83
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Śródtytuł czwarty

Projekt rezolucji Poprawka

Zwiększenie dostosowania i dynamiki 
rynków sprzyjających włączeniu 
społecznemu oraz poprawa jakości 
zatrudnienia

Zwiększenie dostosowania i dynamiki 
rynków pracy sprzyjających włączeniu 
społecznemu oraz poprawa jakości 
zatrudnienia

Or. en

Poprawka 84
Sergio Gutiérrez Prieto
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ubolewa nad tym, że w rocznej analizie 
wzrostu gospodarczego na rok 2013 nie 
odniesiono się do jakości miejsc pracy i że 
zbyt mało uwagi poświęcono 
wprowadzeniu niezbędnych warunków 
wstępnych sprzyjających zwiększeniu 
udziału w rynku pracy, co dotyczy 
zwłaszcza kobiet, osób niepełnosprawnych 
oraz osób najbardziej potrzebujących;

15. Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 85
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ubolewa nad tym, że w rocznej analizie 
wzrostu gospodarczego na rok 2013 nie 
odniesiono się do jakości miejsc pracy i że 
zbyt mało uwagi poświęcono 
wprowadzeniu niezbędnych warunków 
wstępnych sprzyjających zwiększeniu 
udziału w rynku pracy, co dotyczy 
zwłaszcza kobiet, osób niepełnosprawnych 
oraz osób najbardziej potrzebujących;

15. ubolewa nad tym, że w rocznej analizie 
wzrostu gospodarczego na rok 2013 nie 
odniesiono się do jakości miejsc pracy i że 
zbyt mało uwagi poświęcono 
wprowadzeniu niezbędnych warunków 
wstępnych sprzyjających zwiększeniu 
udziału w rynku pracy, co dotyczy 
zwłaszcza kobiet, pracowników w wieku 
powyżej 45 lat, osób niepełnosprawnych 
oraz osób najbardziej potrzebujących;

Or. en

Poprawka 86
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. ubolewa nad tym, że w swoich 
wytycznych na 2012 r. Rada nie 
uwzględniła wezwania Parlamentu do 
skupienia się na jakości pracy; zgadza się 
z Komisją, że wszystkie umowy o pracę 
powinny zapewniać pracownikom dostęp 
do podstawowych praw, w tym praw 
emerytalnych, do opieki socjalnej oraz do 
uczenia się przez całe życie; wzywa 
Komisję do uwzględnienia w zaleceniach 
dla poszczególnych krajów zawartych w 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego 
na rok 2013. jakości pracy, szkoleń i 
szkoleń zaawansowanych, podstawowych 
praw pracowników, wsparcia mobilności 
na rynku pracy, samozatrudnienia i 
mobilności transgranicznej poprzez 
zwiększenie bezpieczeństwa pracowników 
przy zmianie pracy;

Or. en

Poprawka 87
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina, że luka między państwami 
członkowskimi, jeśli chodzi o wskaźniki 
zatrudnienia i wskaźniki społeczne, cały 
czas się powiększa; zwraca uwagę, że 
państwa członkowskie o stosunkowo 
niesegmentowanych rynkach pracy i 
silnych systemach opieki społecznej oraz 
zdolne do tymczasowego dostosowania 
godzin pracy, czasu pracy i innych 
elastycznych warunków pracy 
(elastyczność wewnętrzna) okazały się 
odporniejsze na skutki kryzysu w 
wymiarze społecznym i zatrudnienia;

16. przypomina, że luka między państwami 
członkowskimi, jeśli chodzi o wskaźniki 
zatrudnienia i wskaźniki społeczne, cały 
czas się powiększa; zwraca uwagę, że 
państwa członkowskie o stosunkowo 
niesegmentowanych rynkach pracy i 
silnych systemach opieki społecznej oraz 
zdolne do tymczasowego dostosowania 
godzin pracy, czasu pracy i innych 
elastycznych warunków pracy 
(elastyczność wewnętrzna), w których 
ponadto istnieją solidne praktyki 
dotyczące rokowań zbiorowych, okazały 
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się odporniejsze na skutki kryzysu w 
wymiarze społecznym i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 88
Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina, że luka między państwami 
członkowskimi, jeśli chodzi o wskaźniki 
zatrudnienia i wskaźniki społeczne, cały 
czas się powiększa; zwraca uwagę, że 
państwa członkowskie o stosunkowo 
niesegmentowanych rynkach pracy i 
silnych systemach opieki społecznej oraz 
zdolne do tymczasowego dostosowania 
godzin pracy, czasu pracy i innych 
elastycznych warunków pracy 
(elastyczność wewnętrzna) okazały się 
odporniejsze na skutki kryzysu w 
wymiarze społecznym i zatrudnienia;

16. przypomina, że luka między państwami 
członkowskimi, jeśli chodzi o wskaźniki 
zatrudnienia i wskaźniki społeczne, cały 
czas się powiększa; wskazuje, że państwa 
członkowskie o stosunkowo 
niesegmentowanych rynkach pracy i 
silnych systemach opieki społecznej oraz 
zdolne do tymczasowego dostosowania 
godzin pracy, czasu pracy i innych 
elastycznych warunków pracy 
(elastyczność wewnętrzna), w których 
ponadto istnieją solidne praktyki 
dotyczące rokowań zbiorowych, wykazały 
większą odporność na skutki kryzysu w 
wymiarze społecznym i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 89
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ostrzega, że środki oszczędnościowe 
nie powinny osłabiać jakości zatrudnienia, 
ochrony socjalnej ani norm bezpieczeństwa 
i higieny pracy;

18. ostrzega, że środki oszczędnościowe 
nie powinny osłabiać jakości zatrudnienia, 
ochrony socjalnej ani norm bezpieczeństwa 
i higieny pracy; zachęca państwa 
członkowskie do propagowania 
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identyfikowania spółek i MŚP, które 
starają się uwzględniać aspekty socjalne w 
jeszcze większym stopniu niż określono to 
w minimalnych wymogach prawnych;

Or. en

Poprawka 90
Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ostrzega, że środki oszczędnościowe 
nie powinny osłabiać jakości zatrudnienia, 
ochrony socjalnej ani norm 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

18. ostrzega, że środki oszczędnościowe 
osłabiają jakość zatrudnienia, ochronę 
socjalną i normy bezpieczeństwa i higieny 
pracy;

Or. en

Poprawka 91
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ostrzega, że środki oszczędnościowe 
nie powinny osłabiać jakości zatrudnienia, 
ochrony socjalnej ani norm 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

18. ostrzega, że tzw. środki 
oszczędnościowe osłabiają jakość 
zatrudnienia, ochronę socjalną i normy 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

Or. en

Poprawka 92
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa państwa członkowskie do 
egzekwowania stosowania środków 
profilaktyki zdrowotnej już od okresu 
dzieciństwa i w perspektywie całego życia 
w celu dopilnowania, by przez cały czas 
życia zawodowego ludzie żyli w dobrym 
zdrowiu;

Or. en

Poprawka 93
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla kluczową rolę kształcenia i 
szkolenia w realizacji celów strategii 
„Europa 2020”;

19. podkreśla kluczową rolę kształcenia i 
szkolenia w realizacji celów strategii 
„Europa 2020”; podkreśla znaczenie 
zapobiegania porzucaniu nauki przez 
osoby młode, co pozwoli zmniejszyć liczbę 
osób należących do grupy NEET;

Or. en

Poprawka 94
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia skutecznych inwestycji w 
kształcenie i szkolenie w ramach 
konsolidacji fiskalnej;

20. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia skutecznych inwestycji w 
kształcenie, uczenie się przez całe życie i 
szkolenie w ramach konsolidacji fiskalnej;

Or. en
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Poprawka 95
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia skutecznych inwestycji w 
kształcenie i szkolenie w ramach 
konsolidacji fiskalnej;

20. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia skutecznych inwestycji w 
kształcenie i szkolenie;

Or. en

Poprawka 96
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia skutecznych inwestycji w 
kształcenie i szkolenie w ramach 
konsolidacji fiskalnej;

20. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia skutecznych i 
wystarczających inwestycji w kształcenie i 
szkolenie w ramach trwałej i 
zróżnicowanej konsolidacji fiskalnej
sprzyjającej wzrostowi;

Or. en

Poprawka 97
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia skutecznych inwestycji w 

20. wzywa państwa członkowskie do 
zobowiązania się do zwiększenia liczby 
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kształcenie i szkolenie w ramach 
konsolidacji fiskalnej;

inwestycji w kształcenie i szkolenie w 
ramach konsolidacji fiskalnej;

Or. en

Poprawka 98
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia skutecznych inwestycji w 
kształcenie i szkolenie w ramach 
konsolidacji fiskalnej;

20. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia skutecznych inwestycji w 
kształcenie i szkolenie w ramach 
konsolidacji fiskalnej; podkreśla, że 
pomimo istnienia ograniczeń budżetowych 
w kilku państwach członkowskich 
zmniejszenie wysokości przydziałów na 
realizację tych niezbędnych inwestycji 
produkcyjnych utrudnia wyjście z kryzysu 
i ogranicza konkurencyjność ich 
gospodarek;

Or. en

Poprawka 99
Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia skutecznych inwestycji w 
kształcenie i szkolenie w ramach 
konsolidacji fiskalnej;

20. wzywa państwa członkowskie do 
zobowiązania się do zwiększenia liczby 
inwestycji w kształcenie i szkolenie;

Or. en
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Poprawka 100
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa Komisję do przeanalizowania 
i propagowania reform niezbędnych do 
wyłączenia inwestycji produkcyjnych, 
takich jak inwestycje w badania i rozwój, z 
zakresu deficytu docelowego określonego 
w przepisach UE;

Or. en

Poprawka 101
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa państwa członkowskie do 
włączenia mechanizmów europejskich 
programów wymiany w obszarze 
kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 
do działań podejmowanych w ramach 
europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 102
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zadowoleniem przyjmuje to, że w 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego 

22. zauważa, że w rocznej analizie wzrostu 
gospodarczego na rok 2013 uwzględniono 
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na rok 2013 uwzględniono ubóstwo i 
wykluczenie społeczne oraz zajęto się 
społecznymi skutkami kryzysu; wzywa 
Komisję do położenia nacisku na te środki 
w zaleceniach dla poszczególnych krajów, 
a w szczególności do zajęcia się 
problemem ubóstwa pracujących, ubóstwa 
wśród osób niemających związków z 
rynkiem pracy lub mających ograniczone 
związki z tym rynkiem, a także problemem 
ubóstwa wśród osób starszych; zwraca się 
do Rady Europejskiej o zatwierdzenie tej 
wytycznej jako priorytetu;

ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz 
zajęto się społecznymi skutkami kryzysu;
wzywa Komisję do położenia nacisku na te 
środki w zaleceniach dla poszczególnych 
krajów, a w szczególności do zajęcia się 
problemem ubóstwa pracujących, ubóstwa 
wśród osób niemających związków z 
rynkiem pracy lub mających ograniczone 
związki z tym rynkiem, a także problemem 
ubóstwa wśród osób starszych; zwraca się 
do Rady Europejskiej o zatwierdzenie tej 
wytycznej jako priorytetu;

Or. en

Poprawka 103
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla, że głównym celem polityki 
budżetowej musi być wykorzystywanie 
środków państw członkowskich na 
inwestycje produkcyjne i tworzenie miejsc 
pracy, zwłaszcza w rolnictwie i przemyśle, 
na ukierunkowane wsparcie dla spółek 
zajmujących się wywozem, które stosują 
innowacyjne rozwiązania, na bardziej 
sprawiedliwy podział zysku i strat oraz na 
zlikwidowanie przywilejów podatkowych 
dla dużych grup gospodarczych;

Or. en

Poprawka 104
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. uznaje potrzebę kontynuacji 
programów konsolidacji fiskalnej w celu 
zapewnienia stabilności finansów 
publicznych, lecz ostrzega przed ich 
negatywnym krótkoterminowym wpływem 
na wzrost i zatrudnienie, zwłaszcza w 
państwach znajdujących się w recesji lub 
mających nieznaczne stopy wzrostu;

24. uznaje to, że programy konsolidacji 
fiskalnej mają negatywny 
krótkoterminowy wpływ na wzrost i 
zatrudnienie, zwłaszcza w państwach 
znajdujących się w recesji lub mających 
nieznaczne stopy wzrostu;

Or. en

Poprawka 105
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uznaje potrzebę kontynuacji 
programów konsolidacji fiskalnej w celu 
zapewnienia stabilności finansów 
publicznych, lecz ostrzega przed ich 
negatywnym krótkoterminowym wpływem 
na wzrost i zatrudnienie, zwłaszcza w 
państwach znajdujących się w recesji lub 
mających nieznaczne stopy wzrostu;

24. podkreśla to, że programy konsolidacji 
fiskalnej powinny zostać poddane 
krytycznej ocenie pod względem ich 
wpływu na wzrost i zatrudnienie w 
perspektywie krótkoterminowej, zwłaszcza 
w państwach znajdujących się w recesji 
lub mających nieznaczne stopy wzrostu;
wzywa Komisję i Radę Europejską do 
umożliwienia dokonywania inwestycji 
pozwalających osiągać cele strategii 
„Europa 2020” oraz do pełnego 
wykorzystania elastyczności przewidzianej 
w rozporządzeniu (UE) nr 1175/2011 i 
rozporządzeniu Rady (UE) nr 1177/2011 
w okresie pogorszenia koniunktury 
gospodarczej;

Or. en

Poprawka 106
Sergio Gutiérrez Prieto
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Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uznaje potrzebę kontynuacji 
programów konsolidacji fiskalnej w celu 
zapewnienia stabilności finansów 
publicznych, lecz ostrzega przed ich 
negatywnym krótkoterminowym wpływem 
na wzrost i zatrudnienie, zwłaszcza w 
państwach znajdujących się w recesji lub 
mających nieznaczne stopy wzrostu;

24. uznaje, że dotkliwe i gwałtownie 
realizowane programy konsolidacji 
fiskalnej mają negatywny wpływ na wzrost 
i zatrudnienie w perspektywie 
krótkoterminowej, zwłaszcza w państwach 
znajdujących się w recesji lub mających 
nieznaczne stopy wzrostu;

Or. en

Poprawka 107
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uznaje potrzebę kontynuacji 
programów konsolidacji fiskalnej w celu 
zapewnienia stabilności finansów 
publicznych, lecz ostrzega przed ich 
negatywnym krótkoterminowym wpływem 
na wzrost i zatrudnienie, zwłaszcza w 
państwach znajdujących się w recesji lub 
mających nieznaczne stopy wzrostu;

24. uznaje potrzebę kontynuacji 
programów konsolidacji fiskalnej w celu 
zapewnienia stabilności finansów 
publicznych, lecz ostrzega przed ich 
negatywnym krótkoterminowym wpływem 
na wzrost i zatrudnienie oraz obniżanie 
norm społecznych, zwłaszcza w państwach 
znajdujących się w recesji lub mających 
nieznaczne stopy wzrostu;

Or. en

Poprawka 108
Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. uznaje potrzebę kontynuacji 
programów konsolidacji fiskalnej w celu 
zapewnienia stabilności finansów 
publicznych, lecz ostrzega przed ich 
negatywnym krótkoterminowym wpływem 
na wzrost i zatrudnienie, zwłaszcza w
państwach znajdujących się w recesji lub 
mających nieznaczne stopy wzrostu;

24. uznaje, że programy konsolidacji 
fiskalnej mają negatywny wpływ na wzrost 
i zatrudnienie w perspektywie 
krótkoterminowej, zwłaszcza w państwach 
znajdujących się w recesji lub mających 
nieznaczne stopy wzrostu;

Or. en

Poprawka 109
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uznaje potrzebę kontynuacji 
programów konsolidacji fiskalnej w celu 
zapewnienia stabilności finansów 
publicznych, lecz ostrzega przed ich 
negatywnym krótkoterminowym wpływem 
na wzrost i zatrudnienie, zwłaszcza w 
państwach znajdujących się w recesji lub 
mających nieznaczne stopy wzrostu;

24. uznaje potrzebę kontynuacji 
programów konsolidacji fiskalnej w celu 
zapewnienia stabilności finansów 
publicznych, lecz ostrzega przed ich 
negatywnym krótko-, średnio- i 
długoterminowym wpływem na wzrost i 
zatrudnienie, zwłaszcza w państwach 
znajdujących się w recesji lub mających 
nieznaczne stopy wzrostu;

Or. en

Poprawka 110
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. ostrzega, że wiele organizacji 
międzynarodowych, w tym MFW, 
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przestrzega Komisję Europejską przed 
popełnieniem błędu w stosowanych przez 
nią mnożnikach fiskalnych, w ramach 
których systematycznie nie docenia się 
wpływu konsolidacji fiskalnej na wzrost i 
tworzenie miejsc pracy; apeluje do 
Komisji o zmianę tych mnożników, 
ponieważ oparte na nich zalecenia 
polityczne poważnie szkodzą wzrostowi i 
tworzeniu miejsc pracy w wielu państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 111
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. uważa, że konsolidacja fiskalna musi 
być kontynuowana w sposób 
proporcjonalny i sprzyjający wzrostowi 
gospodarczemu oraz że rytm konsolidacji 
musi być różny dla poszczególnych 
krajów, w zależności od ich dostępnej 
przestrzeni fiskalnej, w celu uzyskania 
równowagi między możliwymi 
negatywnymi skutkami dla wzrostu i 
zatrudnienia a ryzykiem utraty zdolności 
obsługi zadłużenia;

25. uważa, że konsolidacja fiskalna musi 
być realizowana w sposób proporcjonalny 
i sprzyjający wzrostowi gospodarczemu 
oraz że rytm konsolidacji musi być różny 
dla poszczególnych krajów, w zależności 
od ich dostępnej przestrzeni fiskalnej, aby 
możliwe było uniknięcie negatywnych 
skutków dla wzrostu i zatrudnienia, a 
jednocześnie zapewnić średnio- i 
długoterminową zdolność obsługi 
zadłużenia;

Or. en

Poprawka 112
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. uważa, że konsolidacja fiskalna musi 
być kontynuowana w sposób 
proporcjonalny i sprzyjający wzrostowi 
gospodarczemu oraz że rytm konsolidacji 
musi być różny dla poszczególnych 
krajów, w zależności od ich dostępnej 
przestrzeni fiskalnej, w celu uzyskania 
równowagi między możliwymi 
negatywnymi skutkami dla wzrostu i 
zatrudnienia a ryzykiem utraty zdolności 
obsługi zadłużenia;

25. uważa, że konsolidacja fiskalna musi 
być kontynuowana w sposób 
proporcjonalny i sprzyjający wzrostowi 
gospodarczemu oraz że rytm konsolidacji 
musi być różny dla poszczególnych 
krajów, w zależności od ich dostępnej 
przestrzeni fiskalnej, w celu uzyskania 
równowagi między możliwymi 
negatywnymi skutkami dla wzrostu i 
zatrudnienia a ryzykiem utraty zdolności 
obsługi zadłużenia; zwraca się do Komisji 
o uwzględnienie tego, że rozłożenie i 
opóźnienie konsolidacji fiskalnej są 
możliwe przy należytym poszanowaniu 
obowiązujących przepisów fiskalnych UE; 
mając na uwadze, że bardziej 
zrównoważona konsolidacja fiskalna na 
poziomie 0,5 punktu procentowego PKB, 
zgodnie z traktatami i ugodą fiskalną, w 
samym 2013 r. zapewniłaby margines w 
kwocie ponad 85 miliardów euro, 
pozwalający na sfinansowanie ambitnej 
strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 113
Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. uważa, że konsolidacja fiskalna musi 
być kontynuowana w sposób 
proporcjonalny i sprzyjający wzrostowi 
gospodarczemu oraz że rytm konsolidacji 
musi być różny dla poszczególnych 
krajów, w zależności od ich dostępnej 
przestrzeni fiskalnej, w celu uzyskania 
równowagi między możliwymi 

25. uważa, że strategia konsolidacji 
fiskalnej ponownie wywołała w wielu 
państwach członkowskich recesję 
gospodarczą oraz że przez negatywny efekt 
sprzężenia zwrotnego ma skutek 
przeciwny do zamierzonego i nie jest w 
stanie przywrócić kontroli nad 
wskaźnikami długu publicznego; wzywa 
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negatywnymi skutkami dla wzrostu i 
zatrudnienia a ryzykiem utraty zdolności 
obsługi zadłużenia;

Komisję, EBC i Radę do przyjęcia 
tymczasowego, ale natychmiastowego 
moratorium na nowe środki
oszczędnościowe, po którym nastąpi 
zasadniczy przegląd deficytów 
docelowych, mający na celu dostosowanie 
tempa konsolidacji do stanu gospodarki 
realnej;

Or. en

Poprawka 114
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. uważa, że konsolidacja fiskalna musi 
być kontynuowana w sposób 
proporcjonalny i sprzyjający wzrostowi 
gospodarczemu oraz że rytm konsolidacji 
musi być różny dla poszczególnych 
krajów, w zależności od ich dostępnej 
przestrzeni fiskalnej, w celu uzyskania 
równowagi między możliwymi 
negatywnymi skutkami dla wzrostu i 
zatrudnienia a ryzykiem utraty zdolności 
obsługi zadłużenia;

25. uważa, że konsolidacja fiskalna musi 
być kontynuowana w sposób 
proporcjonalny i sprzyjający wzrostowi 
gospodarczemu oraz że rytm konsolidacji 
musi być różny dla poszczególnych 
krajów, w zależności od ich dostępnej 
przestrzeni fiskalnej i przestrzeni fiskalnej 
europejskiej gospodarki w szerszej 
perspektywie, w celu uzyskania równowagi 
między możliwymi negatywnymi skutkami 
dla wzrostu i zatrudnienia a ryzykiem 
utraty zdolności obsługi zadłużenia; 

Or. en

Poprawka 115
Marian Harkin

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa Komisję Europejską do 
zmiany jej modeli dotyczących wpływu 
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efektu mnożnikowego cięć budżetowych 
na budżety państw członkowskich zgodnie 
z najnowszymi zmianami wprowadzonymi 
przez MFW;

Or. en

Poprawka 116
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się do Rady Europejskiej o 
zapewnienie spójności pomiędzy różnymi 
priorytetami określonymi w jej 
wytycznych politycznych, tak aby 
konsolidacja fiskalna nie osłabiała 
potencjału wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy, nie zwiększała 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, ani 
nie uniemożliwiała świadczenia wysokiej 
jakości usług publicznych; uważa, że 
głównym priorytetem musi być wdrożenie 
zintegrowanych reform i inwestycji 
propagujących wzrost gospodarczy i 
tworzenie miejsc pracy przy jednoczesnym 
zapewnieniu stabilności finansów 
publicznych;

26. zwraca się do Rady Europejskiej o 
zapewnienie spójności pomiędzy różnymi 
priorytetami określonymi w jej 
wytycznych politycznych, tak aby 
konsolidacja fiskalna nie osłabiała 
potencjału zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, 
nie zwiększała ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, ani nie uniemożliwiała 
świadczenia wysokiej jakości usług 
publicznych; uważa, że głównym 
priorytetem musi być wdrożenie 
zintegrowanych reform i inwestycji 
propagujących wzrost gospodarczy i 
tworzenie miejsc pracy przy jednoczesnym 
zapewnieniu stabilności finansów 
publicznych;

Or. en

Poprawka 117
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się do Rady Europejskiej o 26. zwraca się do Rady Europejskiej o 
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zapewnienie spójności pomiędzy różnymi 
priorytetami określonymi w jej 
wytycznych politycznych, tak aby 
konsolidacja fiskalna nie osłabiała 
potencjału wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy, nie zwiększała
ubóstwa i wykluczenia społecznego, ani 
nie uniemożliwiała świadczenia wysokiej 
jakości usług publicznych; uważa, że 
głównym priorytetem musi być wdrożenie 
zintegrowanych reform i inwestycji 
propagujących wzrost gospodarczy i 
tworzenie miejsc pracy przy jednoczesnym 
zapewnieniu stabilności finansów 
publicznych;

zapewnienie spójności pomiędzy różnymi 
priorytetami określonymi w jej 
wytycznych politycznych, tak aby nie 
osłabiać potencjału wzrostu gospodarczego 
i tworzenia miejsc pracy, nie zwiększać
ubóstwa i wykluczenia społecznego, ani 
nie uniemożliwiać świadczenia wysokiej 
jakości usług publicznych; uważa, że 
głównym priorytetem musi być wdrożenie 
zintegrowanych reform i inwestycji 
propagujących wzrost gospodarczy i 
tworzenie miejsc pracy przy jednoczesnym 
zapewnieniu stabilności finansów 
publicznych;

Or. en

Poprawka 118
Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się do Rady Europejskiej o 
zapewnienie spójności pomiędzy różnymi 
priorytetami określonymi w jej 
wytycznych politycznych, tak aby 
konsolidacja fiskalna nie osłabiała 
potencjału wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy, nie zwiększała 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, ani 
nie uniemożliwiała świadczenia wysokiej 
jakości usług publicznych; uważa, że 
głównym priorytetem musi być wdrożenie 
zintegrowanych reform i inwestycji 
propagujących wzrost gospodarczy i 
tworzenie miejsc pracy przy jednoczesnym 
zapewnieniu stabilności finansów 
publicznych;

26. zwraca się do Rady Europejskiej o 
zapewnienie spójności pomiędzy różnymi 
priorytetami określonymi w jej 
wytycznych politycznych, tak aby nie 
osłabiać potencjału wzrostu gospodarczego 
i tworzenia miejsc pracy, nie zwiększać
ubóstwa i wykluczenia społecznego, ani 
nie uniemożliwiać świadczenia wysokiej 
jakości usług publicznych; uważa, że 
głównym priorytetem musi być wdrożenie 
zintegrowanych reform i inwestycji 
propagujących wzrost gospodarczy i 
tworzenie miejsc pracy przy jednoczesnym 
zapewnieniu stabilności finansów 
publicznych;

Or. en
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Poprawka 119
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się do Rady Europejskiej o 
zapewnienie spójności pomiędzy różnymi 
priorytetami określonymi w jej 
wytycznych politycznych, tak aby 
konsolidacja fiskalna nie osłabiała 
potencjału wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy, nie zwiększała 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, ani 
nie uniemożliwiała świadczenia wysokiej 
jakości usług publicznych; uważa, że 
głównym priorytetem musi być wdrożenie 
zintegrowanych reform i inwestycji 
propagujących wzrost gospodarczy i 
tworzenie miejsc pracy przy jednoczesnym 
zapewnieniu stabilności finansów 
publicznych;

26. zwraca się do Rady Europejskiej o 
zapewnienie spójności pomiędzy różnymi 
priorytetami określonymi w jej 
wytycznych politycznych, tak aby 
konsolidacja fiskalna nie osłabiała 
potencjału wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy, nie zwiększała 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, ani 
nie uniemożliwiała dostępu do wysokiej 
jakości usług publicznych; uważa, że 
głównym priorytetem musi być wdrożenie 
zintegrowanych reform;

Or. en

Poprawka 120
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa Radę Europejską do tego, by 
w przypadku zatwierdzenia przez nią 
pierwszego priorytetu rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego „zróżnicowana 
konsolidacja fiskalna sprzyjająca 
wzrostowi gospodarczemu” przedstawiła 
konkretne wyjaśnienia dotyczące sposobu 
jego realizacji przy zachowaniu pełnej 
zgodności z celem przewidującym 
zwiększenie spójności społecznej i 
zwalczanie ubóstwa, określonym w 



PE502.062v01-00 66/104 AM\922362PL.doc

PL

ramach czwartego priorytetu „walka z 
bezrobociem i społecznymi 
konsekwencjami kryzysu”;

Or. en

Poprawka 121
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 26 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26b. wzywa Komisję do uwzględniania 
wskaźników społecznych, takich jak 
nierówność dochodów i udział w rynku 
pracy, w tabeli wskaźników do celów 
eliminowania zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej;

Or. en

Poprawka 122
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. podkreśla potrzebę osiągnięcia 
właściwej równowagi pomiędzy 
konsolidacją fiskalną i środkami 
gospodarczymi z jednej strony a polityką 
społeczną, środkami na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia z drugiej strony;

27. podkreśla potrzebę osiągnięcia pełnej 
spójności pomiędzy konsolidacją fiskalną i 
środkami gospodarczymi z jednej strony a 
polityką społeczną, środkami na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia z drugiej strony;

Or. en

Poprawka 123
Sergio Gutiérrez Prieto
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Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. ostrzega, że obciążenia związane z 
dostosowaniem nie są sprawiedliwie 
rozdzielane między kraje deficytowe i 
kraje z nadwyżką na rachunku obrotów 
bieżących; podkreśla, że mimo iż kraje 
deficytowe są zobowiązywane do 
dokonywania wewnętrznej dewaluacji 
poprzez obniżkę wynagrodzeń, a tym 
samym ograniczanie popytu 
wewnętrznego, to kraje z nadwyżką na 
rachunku obrotów bieżących nie są 
zobowiązywane do podejmowania 
wysiłków o tym samym znaczeniu; 
zauważa, że kraje z nadwyżką na 
rachunku obrotów bieżących dysponują 
polem manewru, które należałoby 
wykorzystać; apeluje do tych krajów o 
wdrożenie niezbędnej ekspansywnej 
polityki budżetowej oraz o podjęcie innych 
stosownych działań podjętych z myślą o 
zwiększeniu tempa wzrostu płac 
nominalnych i cen w celu pobudzenia 
popytu wewnętrznego i wzrostu popytu 
zewnętrznego krajów deficytowych;

Or. en

Poprawka 124
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. ostrzega, że w celu zwiększenia 
konkurencyjności w wielu państwach 
członkowskich skoncentrowano się na 
nadmiernym dostosowaniu jednostkowych 
kosztów pracy poprzez obniżkę 
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wynagrodzeń, co doprowadziło do 
poważnego zmniejszenia siły nabywczej 
wielu pracowników w UE;

Or. en

Poprawka 125
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 27 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27c. apeluje do państw należących do 
strefy euro o opracowanie instrumentów 
niezbędnych do zarządzania ich 
konkurencyjnością; podkreśla, że wysiłki 
te muszą być koordynowane na szczeblu 
europejskim, co pozwoli zapobiec 
tworzeniu strategii politycznych 
polegających na przerzucaniu kosztów na 
innych oraz nadmiernych spiral 
zarobkowo-cenowych;

Or. en

Poprawka 126
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 27 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27d. zwraca się do Komisji o stworzenie 
instrumentów niezbędnych do 
nadzorowania i dopilnowania, by państwa 
członkowskie zrealizowały zalecenia 
dotyczące kwestii społecznych, określone 
w ramach europejskiego semestru i 
krajowych programach reform; ubolewa 
nad tym, że nie uczyniono tego w ramach 
poprzednich semestrów;
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Or. en

Poprawka 127
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. jest zaniepokojony tym, że Parlament 
Europejski i parlamenty narodowe nadal 
odgrywają ograniczoną rolę 
w europejskim semestrze; podkreśla, że 
wytyczne polityczne określone 
w rozpoczętej przez Komisję rocznej 
analizie wzrostu gospodarczego, które 
mają zostać zatwierdzone przez Radę 
Europejską, są ustalane bez udziału 
Parlamentu, w związku z czym brakuje im 
legitymacji demokratycznej;

28. ubolewa nad tym, że Parlament 
Europejski i parlamenty krajowe nadal 
odgrywają ograniczoną rolę 
w europejskim semestrze; podkreśla, że 
wytyczne polityczne określone 
w rozpoczętej przez Komisję rocznej 
analizie wzrostu gospodarczego, które 
mają zostać zatwierdzone przez Radę 
Europejską, są ustalane bez udziału 
Parlamentu, w związku z czym brakuje im 
legitymacji demokratycznej;

Or. en

Poprawka 128
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. jest zaniepokojony tym, że Parlament 
Europejski i parlamenty narodowe nadal 
odgrywają ograniczoną rolę w europejskim 
semestrze; podkreśla, że wytyczne 
polityczne określone w rozpoczętej przez 
Komisję rocznej analizie wzrostu 
gospodarczego, które mają zostać 
zatwierdzone przez Radę Europejską, są 
ustalane bez udziału Parlamentu, 
w związku z czym brakuje im legitymacji 
demokratycznej;

28. jest zaniepokojony tym, że Parlament 
Europejski, parlamenty narodowe, 
partnerzy społeczni i społeczeństwo 
obywatelskie nadal odgrywają ograniczoną 
rolę w europejskim semestrze; podkreśla, 
że wytyczne polityczne określone 
w rozpoczętej przez Komisję rocznej 
analizie wzrostu gospodarczego, które 
mają zostać zatwierdzone przez Radę 
Europejską, są ustalane bez udziału 
Parlamentu i obywateli, w związku z czym 
brakuje im legitymacji demokratycznej;
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Or. en

Poprawka 129
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. zwraca się do Komisji o zobowiązanie 
państw członkowskich do 
zagwarantowania maksymalnej 
przejrzystości podczas tworzenia 
krajowych programów reform, a także do 
zaangażowania w ten proces szerokiego 
grona parlamentów krajowych i 
partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 130
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 29 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

29a. podkreśla, że Europa potrzebuje ram
makroekonomicznych w celu wsparcia 
zrównoważonego wzrostu, a także 
zwiększenia zatrudnienia i spójności 
społecznej; uważa, że unijna polityka 
pieniężna i podatkowa wywiera negatywny 
wpływ na wzrost gospodarki i 
zatrudnienia, oraz przypomina, że polityka 
pieniężna powinna przyczynić się do 
wzmocnienia ożywienia gospodarczego i 
walki z bezrobociem poprzez 
zahamowanie bezpośredniej likwidacji 
tysięcy miejsc pracy w UE i utworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy 
zapewniających określone prawa;
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Or. en

Poprawka 131
Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. przypomina, że wzmocnienie wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego tworzeniu 
miejsc pracy wymaga takich polityk 
zatrudnienia, które tworzą korzystne 
warunki tworzenia miejsc pracy, ułatwiają 
pozytywną zmianę pracy oraz 
podejmowanie pracy przez osoby 
bezrobotne, zwiększają podaż pracy oraz 
poprawiają jej dopasowanie geograficzne i 
dopasowanie umiejętności do potrzeb 
rynku pracy;

30. przypomina, że wzmocnienie wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego tworzeniu 
miejsc pracy wymaga takich polityk 
zatrudnienia, które tworzą korzystne 
warunki tworzenia miejsc pracy, ułatwiają 
pozytywną zmianę pracy oraz 
podejmowanie pracy przez osoby 
bezrobotne, rozdzielają nakład pracy oraz 
poprawiają jej dopasowanie geograficzne i 
dopasowanie umiejętności do potrzeb 
rynku pracy;

Or. en

Poprawka 132
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
reform na rynku pracy mających na celu
zwiększenie wydajności i efektywności 
pracy, co z kolei powinno przyczynić się 
do poprawy konkurencyjności gospodarki 
UE oraz do zapewnienia zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy; uważa, że reformy na rynkach 
pracy powinny być wdrażane w sposób 
propagujący jakość pracy;

31. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
reform na rynku pracy w celu położenia 
silnego nacisku na propagowanie jakości 
w pracy, lepsze zabezpieczenie społeczne i 
włączenie społeczne, rozszerzanie 
istniejących praw pracowników i 
wprowadzanie nowych, wspieranie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, lepsze 
zarządzanie ryzykiem społecznym oraz 
pogodzenie życia zawodowego i 
prywatnego;
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Or. en

Poprawka 133
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
reform na rynku pracy mających na celu 
zwiększenie wydajności i efektywności 
pracy, co z kolei powinno przyczynić się 
do poprawy konkurencyjności gospodarki 
UE oraz do zapewnienia zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy; uważa, że reformy na rynkach pracy 
powinny być wdrażane w sposób 
propagujący jakość pracy;

31. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
reform na rynku pracy mających na celu 
zwiększenie wydajności i efektywności 
pracy, co z kolei powinno przyczynić się 
do poprawy konkurencyjności gospodarki 
UE oraz do umożliwienia 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy; uważa, że reformy 
na rynkach pracy powinny być wdrażane w 
sposób propagujący jakość pracy;

Or. en

Poprawka 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
reform na rynku pracy mających na celu 
zwiększenie wydajności i efektywności 
pracy, co z kolei powinno przyczynić się 
do poprawy konkurencyjności gospodarki 
UE oraz do zapewnienia zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy; uważa, że reformy na rynkach pracy 
powinny być wdrażane w sposób 
propagujący jakość pracy;

31. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
reform na rynku pracy mających na celu 
zwiększenie wydajności i efektywności 
pracy, co z kolei powinno przyczynić się 
do poprawy konkurencyjności gospodarki 
UE oraz do zapewnienia zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy, przy jednoczesnym rygorystycznym 
poszanowaniu litery i ducha 
europejskiego społecznego dorobku 
prawnego i określonych w nim zasad; 
uważa, że reformy na rynkach pracy 
powinny być wdrażane w sposób 
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propagujący jakość pracy;

Or. en

Poprawka 135
Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 31

Projekt rezolucji Poprawka

31. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
reform na rynku pracy mających na celu 
zwiększenie wydajności i efektywności 
pracy, co z kolei powinno przyczynić się 
do poprawy konkurencyjności gospodarki 
UE oraz do zapewnienia zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy; uważa, że reformy na rynkach pracy 
powinny być wdrażane w sposób 
propagujący jakość pracy;

31. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
reform na rynku pracy mających na celu 
zwiększenie wydajności i efektywności 
pracy, co z kolei powinno przyczynić się 
do poprawy konkurencyjności gospodarki 
UE oraz do zapewnienia zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy, przy jednoczesnym rygorystycznym 
poszanowaniu litery i ducha 
europejskiego społecznego dorobku 
prawnego i określonych w nim zasad; 
uważa, że reformy na rynkach pracy 
powinny być wdrażane w sposób 
propagujący jakość pracy;

Or. en

Poprawka 136
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. sugeruje, by państwa członkowskie 
zmniejszyły opodatkowanie pracy, o ile 
pozwalają na to warunki fiskalne, 
zwłaszcza w odniesieniu do pracowników 
słabo opłacanych i o niskich 
kwalifikacjach oraz grup znajdujących się 
w trudnym położeniu; uważa, że 

skreślony
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odpowiednio ukierunkowane tymczasowe 
redukcje składek na ubezpieczenie 
społeczne lub programy dofinansowania 
miejsc pracy dla nowych pracowników, w 
szczególności dla osób bezrobotnych o 
niskich kwalifikacjach i osób długotrwale 
bezrobotnych, są bardzo skutecznymi 
zachętami do propagowania tworzenia 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 137
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 32 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

32a. podkreśla, że środki mające na celu 
poprawę bezpieczeństwa poprzez 
likwidowanie niepewności zatrudnienia i 
nietypowych postanowień umownych 
związanych z takimi niepewnymi formami 
zatrudnienia powinny być powszechnie 
przyjmowane przez państwa członkowskie 
w celu ograniczenia stosowania 
nietypowych form zatrudnienia, których 
nadużywanie powinno być karane; 
państwa członkowskie muszą zatem 
zastosować połączenie bezpiecznych i 
wiarygodnych umów o pracę, aktywnej i 
integracyjnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
życie, systemów zabezpieczenia 
społecznego o wysokiej jakości 
wspierających zmiany sytuacji zawodowej, 
którym powinno towarzyszyć jasne 
określenie praw bezrobotnych 
uprawnionych do odpowiednich 
świadczeń i środków dostosowanych do 
potrzeb, umożliwiających znalezienie 
zatrudnienia o wysokiej jakości lub – w
razie konieczności – szkolenie i 
podwyższanie swoich kwalifikacji i 
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kompetencji;

Or. en

Poprawka 138
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
niezbędnych reform w celu zapewnienia 
zrównoważoności systemów emerytalnych; 
uważa, że wiek emerytalny powinien być 
powiązany ze zmianami średniego trwania 
życia, lecz przypomina, że nadal można 
podnieść faktyczny wiek emerytalny bez 
podnoszenia obowiązkowego wieku 
emerytalnego poprzez ograniczenie 
wczesnego opuszczania rynku pracy;
uważa, że jeśli faktyczny wiek emerytalny 
miałby zostać skutecznie podniesiony, 
reformom systemów emerytalnych muszą 
towarzyszyć strategie polityczne mające na 
celu rozwój możliwości zatrudnienia, z 
uwzględnieniem zapewnienia osobom 
starszym dostępu do uczenia się przez całe 
życie, oraz wdrożenie polityk 
obejmujących korzyści podatkowe 
zachęcające do kontynuacji pracy 
zawodowej, a także wsparcie aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu;

33. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
niezbędnych reform w celu zapewnienia 
zrównoważoności systemów emerytalnych; 
przypomina, że można podnieść faktyczny 
wiek emerytalny bez podnoszenia 
obowiązkowego wieku emerytalnego 
poprzez ograniczenie wczesnego 
opuszczania rynku pracy; uważa, że jeśli 
faktyczny wiek emerytalny miałby zostać 
skutecznie podniesiony, reformom 
systemów emerytalnych muszą 
towarzyszyć strategie polityczne mające na 
celu rozwój możliwości zatrudnienia, z 
uwzględnieniem zapewnienia osobom 
starszym dostępu do uczenia się przez całe 
życie, oraz wdrożenie polityk 
obejmujących korzyści podatkowe 
zachęcające do kontynuacji pracy 
zawodowej, a także wsparcie aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu;

Or. en

Poprawka 139
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 33
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Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
niezbędnych reform w celu zapewnienia 
zrównoważoności systemów emerytalnych; 
uważa, że wiek emerytalny powinien być 
powiązany ze zmianami średniego trwania 
życia, lecz przypomina, że nadal można 
podnieść faktyczny wiek emerytalny bez 
podnoszenia obowiązkowego wieku 
emerytalnego poprzez ograniczenie 
wczesnego opuszczania rynku pracy; 
uważa, że jeśli faktyczny wiek emerytalny 
miałby zostać skutecznie podniesiony, 
reformom systemów emerytalnych muszą 
towarzyszyć strategie polityczne mające na 
celu rozwój możliwości zatrudnienia, z 
uwzględnieniem zapewnienia osobom 
starszym dostępu do uczenia się przez całe 
życie, oraz wdrożenie polityk 
obejmujących korzyści podatkowe 
zachęcające do kontynuacji pracy 
zawodowej, a także wsparcie aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu;

33. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
niezbędnych reform w celu zapewnienia 
zrównoważoności systemów emerytalnych; 
uważa, że wiek emerytalny mógłby być 
oceniany w oparciu o zmiany średniego 
trwania życia w dobrym zdrowiu, lecz
przypomina, że nadal można podnieść 
faktyczny wiek emerytalny bez 
podnoszenia obowiązkowego wieku 
emerytalnego poprzez ograniczenie 
wczesnego opuszczania rynku pracy, 
zwłaszcza poprzez poprawę warunków 
pracy; uważa, że jeśli faktyczny wiek 
emerytalny miałby zostać skutecznie 
podniesiony, reformy muszą przede 
wszystkim prowadzić do rozwinięcia 
możliwości zatrudnienia, z 
uwzględnieniem zapewnienia osobom 
starszym dostępu do uczenia się przez całe 
życie, oraz wdrożenia polityk 
obejmujących korzyści podatkowe 
zachęcające do kontynuacji pracy 
zawodowej, a także wsparcia aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu; 

Or. en

Poprawka 140
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
niezbędnych reform w celu zapewnienia 
zrównoważoności systemów 
emerytalnych; uważa, że wiek emerytalny 
powinien być powiązany ze zmianami 
średniego trwania życia, lecz przypomina, 
że nadal można podnieść faktyczny wiek 
emerytalny bez podnoszenia 

33. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
niezbędnych reform w celu zapewnienia 
zrównoważoności systemów emerytalnych
tworzących publiczne systemy 
zabezpieczenia społecznego, pozwalające 
na przeprowadzanie sprawiedliwych 
reform na rzecz godnego życia;
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obowiązkowego wieku emerytalnego 
poprzez ograniczenie wczesnego 
opuszczania rynku pracy; uważa, że jeśli 
faktyczny wiek emerytalny miałby zostać 
skutecznie podniesiony, reformom 
systemów emerytalnych muszą 
towarzyszyć strategie polityczne mające na 
celu rozwój możliwości zatrudnienia, z 
uwzględnieniem zapewnienia osobom 
starszym dostępu do uczenia się przez całe 
życie, oraz wdrożenie polityk 
obejmujących korzyści podatkowe 
zachęcające do kontynuacji pracy 
zawodowej, a także wsparcie aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu;

Or. en

Poprawka 141
Sergio Gutiérrez Prieto, Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
niezbędnych reform w celu zapewnienia 
zrównoważoności systemów emerytalnych; 
uważa, że wiek emerytalny powinien być 
powiązany ze zmianami średniego trwania 
życia, lecz przypomina, że nadal można 
podnieść faktyczny wiek emerytalny bez 
podnoszenia obowiązkowego wieku 
emerytalnego poprzez ograniczenie 
wczesnego opuszczania rynku pracy; 
uważa, że jeśli faktyczny wiek emerytalny 
miałby zostać skutecznie podniesiony,
reformom systemów emerytalnych muszą 
towarzyszyć strategie polityczne mające na 
celu rozwój możliwości zatrudnienia, z 
uwzględnieniem zapewnienia osobom 
starszym dostępu do uczenia się przez całe 
życie, oraz wdrożenie polityk 
obejmujących korzyści podatkowe 
zachęcające do kontynuacji pracy 

33. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
niezbędnych reform w celu zapewnienia 
zrównoważoności systemów emerytalnych; 
uważa, że wiek emerytalny powinien być 
powiązany ze zmianami średniego trwania 
życia, lecz przypomina, że nadal można 
podnieść efektywny wiek emerytalny bez 
podnoszenia obowiązkowego wieku 
emerytalnego poprzez ograniczenie 
wczesnego opuszczania rynku pracy; 
uważa, że w celu skutecznego 
podniesienia efektywnego wieku 
emerytalnego reformom systemów 
emerytalnych muszą towarzyszyć strategie 
polityczne mające na celu rozwój 
możliwości zatrudnienia, z 
uwzględnieniem zapewnienia osobom 
starszym dostępu do uczenia się przez całe 
życie, oraz wdrożenie polityk 
obejmujących korzyści podatkowe 



PE502.062v01-00 78/104 AM\922362PL.doc

PL

zawodowej, a także wsparcie aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu;

zachęcające do kontynuacji pracy 
zawodowej, a także wsparcie aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu;

Or. en

Poprawka 142
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
niezbędnych reform w celu zapewnienia 
zrównoważoności systemów 
emerytalnych; uważa, że wiek emerytalny 
powinien być powiązany ze zmianami 
średniego trwania życia, lecz przypomina, 
że nadal można podnieść faktyczny wiek 
emerytalny bez podnoszenia 
obowiązkowego wieku emerytalnego 
poprzez ograniczenie wczesnego 
opuszczania rynku pracy; uważa, że jeśli 
faktyczny wiek emerytalny miałby zostać 
skutecznie podniesiony, reformom 
systemów emerytalnych muszą 
towarzyszyć strategie polityczne mające na 
celu rozwój możliwości zatrudnienia, z 
uwzględnieniem zapewnienia osobom 
starszym dostępu do uczenia się przez całe 
życie, oraz wdrożenie polityk 
obejmujących korzyści podatkowe 
zachęcające do kontynuacji pracy 
zawodowej, a także wsparcie aktywnego 
starzenia się w dobrym zdrowiu;

33. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
niezbędnych reform w celu zapewnienia 
zrównoważoności systemów 
emerytalnych; uważa, że wiek emerytalny 
powinien być powiązany ze zmianami 
średniego trwania życia w dobrym 
zdrowiu, lecz przypomina, że nadal można 
podnieść efektywny wiek emerytalny bez 
podnoszenia obowiązkowego wieku 
emerytalnego poprzez ograniczenie 
wczesnego opuszczania rynku pracy; 
uważa, że w celu skutecznego 
podniesienia wieku emerytalnego
reformom systemów emerytalnych, 
polegającym przede wszystkim na 
ograniczeniu dostępu do systemów 
wczesnych emerytur i innych możliwości 
wczesnego przejścia na emeryturę, muszą 
towarzyszyć strategie polityczne mające na 
celu rozwój możliwości zatrudnienia, z 
uwzględnieniem zapewnienia osobom 
starszym dostępu do uczenia się przez całe 
życie, oraz że reformy te muszą mieć 
charakter obowiązkowy;

Or. en

Poprawka 143
Marije Cornelissen
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Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wzywa Komisję do współpracy z 
państwami członkowskimi w celu 
dopilnowania, by programy 
oszczędnościowe nie utrudniały stosowania 
środków na rzecz tworzenia miejsc pracy 
ani realizacji polityk pobudzających 
wzrost, ani nie zagrażały ochronie 
socjalnej; apeluje do państw 
członkowskich o priorytetowe traktowanie 
wydatków sprzyjających wzrostowi, na 
przykład w dziedzinie edukacji, uczenia się 
przez całe życie, badań i innowacji, oraz o 
jednoczesne zapewnienie skuteczności 
takich wydatków;

34. wzywa Komisję do współpracy z 
państwami członkowskimi w celu 
dopilnowania, by programy 
oszczędnościowe nie utrudniały stosowania 
środków na rzecz tworzenia miejsc pracy 
ani realizacji polityk pobudzających 
wzrost, ani nie zagrażały ochronie 
socjalnej; apeluje do państw 
członkowskich o priorytetowe traktowanie 
wydatków sprzyjających wzrostowi, na 
przykład w dziedzinie edukacji, uczenia się 
przez całe życie, badań i innowacji, 
efektywności energetycznej, oraz o 
jednoczesne zapewnienie skuteczności 
takich wydatków;

Or. en

Poprawka 144
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. docenia uwagę poświęconą 
wykorzystaniu potencjału tworzenia miejsc 
pracy kluczowych sektorów takich jak 
gospodarka ekologiczna, opieka 
zdrowotna i społeczna oraz sektora ICT w 
priorytetach rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego na rok 2013; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wsparcia inicjatyw mających na celu 
ułatwienie rozwoju wspomnianych 
sektorów o dużym potencjale w zakresie 
zatrudnienia;

35. docenia uwagę poświęconą 
wykorzystaniu potencjału tworzenia miejsc 
pracy kluczowych sektorów takich jak 
innowacyjne gałęzie przemysłu, usługi, 
opieka zdrowotna i społeczna oraz sektora 
ICT w priorytetach rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego na rok 2013; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wsparcia inicjatyw mających na celu 
ułatwienie rozwoju wspomnianych 
sektorów o dużym potencjale w zakresie 
zatrudnienia;

Or. en
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Poprawka 145
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. docenia uwagę poświęconą 
wykorzystaniu potencjału tworzenia miejsc 
pracy kluczowych sektorów takich jak 
gospodarka ekologiczna, opieka zdrowotna 
i społeczna oraz sektora ICT w 
priorytetach rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego na rok 2013; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wsparcia inicjatyw mających na celu 
ułatwienie rozwoju wspomnianych 
sektorów o dużym potencjale w zakresie 
zatrudnienia;

35. docenia uwagę poświęconą 
wykorzystaniu potencjału tworzenia miejsc 
pracy kluczowych sektorów takich jak 
gospodarka ekologiczna, opieka zdrowotna 
i społeczna (tak zwany biały sektor) oraz 
sektora ICT w priorytetach rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego na rok 2013; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wsparcia inicjatyw mających na celu 
ułatwienie rozwoju wspomnianych 
sektorów o dużym potencjale w zakresie 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 146
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. przypomina, że pełne wykorzystanie 
potencjału tworzenia miejsc pracy tych 
nowych sektorów będzie wymagało 
przystosowania, zwłaszcza wśród 
pracowników o niższych kwalifikacjach i 
starszych pracowników, oraz nowych 
umiejętności; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przewidzenia potrzeb w 
zakresie umiejętności w tych sektorach 
oraz inwestycji w kształcenie i szkolenie 
mających na celu umożliwienie zdobycia 
wspomnianych umiejętności;

36. potencjał tworzenia miejsc pracy tych 
nowych sektorów będzie wymagał 
przystosowania, zwłaszcza wśród 
pracowników o niższych kwalifikacjach i 
starszych pracowników, oraz nowych 
umiejętności; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie nie tylko do przewidzenia 
potrzeb w zakresie umiejętności, lecz 
również do zwiększania liczby inwestycji 
w kształcenie i szkolenie mających na celu 
umożliwienie zdobycia wspomnianych 
umiejętności;
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Or. en

Poprawka 147
Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. przypomina, że pełne wykorzystanie 
potencjału tworzenia miejsc pracy tych 
nowych sektorów będzie wymagało 
przystosowania, zwłaszcza wśród
pracowników o niższych kwalifikacjach i 
starszych pracowników, oraz nowych 
umiejętności; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przewidzenia potrzeb w 
zakresie umiejętności w tych sektorach 
oraz inwestycji w kształcenie i szkolenie 
mających na celu umożliwienie zdobycia 
wspomnianych umiejętności;

36. przypomina, że potencjał tworzenia 
miejsc pracy tych nowych sektorów będzie 
wymagał przystosowania, zwłaszcza 
pracowników o niższych kwalifikacjach i 
starszych pracowników, oraz nowych 
umiejętności; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie nie tylko do przewidzenia 
potrzeb w zakresie umiejętności, lecz 
również do zwiększenia liczby inwestycji w 
kształcenie i szkolenie mających na celu 
umożliwienie zdobycia wspomnianych 
umiejętności;

Or. en

Poprawka 148
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 37

Projekt rezolucji Poprawka

37. ubolewa nad tym, że w rocznej analizie 
wzrostu gospodarczego na rok 2013 w 
ogóle nie wspomniano o działaniach 
mających na celu uwzględnienie aspektu 
płci; uważa, że znaczne zwiększenie 
udziału kobiet w rynku pracy ma kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia głównego celu 
strategii „Europa 2020” dotyczącego 
zatrudnienia; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia niezbędnych 
środków mających na celu wsparcie 

37. ubolewa nad tym, że w rocznej analizie 
wzrostu gospodarczego na rok 2013 w 
ogóle nie wspomniano o działaniach 
mających na celu uwzględnienie aspektu 
płci; uważa, że znaczne zwiększenie 
udziału kobiet w rynku pracy ma kluczowe
znaczenie dla osiągnięcia głównego celu 
strategii „Europa 2020” dotyczącego 
zatrudnienia; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia niezbędnych 
środków mających na celu wsparcie 
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zatrudnienia kobiet, takich jak przystępna 
cenowo opieka, w tym opieka nad 
dzieckiem, odpowiednie systemy urlopów 
macierzyńskich, ojcowskich i 
rodzicielskich oraz elastyczne godziny i 
warunki pracy;

zatrudnienia kobiet, takich jak przystępna 
cenowo opieka, w tym opieka nad 
dzieckiem, odpowiednie systemy urlopów 
macierzyńskich, ojcowskich i 
rodzicielskich;

Or. en

Poprawka 149
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. wzywa państwa członkowskie do 
poprawy środowiska dla przedsiębiorstw, a 
zwłaszcza MŚP, oraz zwraca się do 
Komisji i Rady Europejskiej 
o zintensyfikowanie wysiłków 
zmierzających do poprawy funkcjonowania 
jednolitego rynku, wzmocnienie 
gospodarki cyfrowej oraz skoncentrowanie 
się na inteligentnej regulacji 
przyczyniającej się do zmniejszenia 
zbędnej biurokracji; z zadowoleniem 
przyjmuje Akt o jednolitym rynku oraz 
apeluje o jego niezwłoczne i pełne 
wdrożenie;

38. wzywa państwa członkowskie do 
poprawy środowiska dla przedsiębiorstw, a 
zwłaszcza MŚP, oraz zwraca się do 
Komisji i Rady Europejskiej 
o zintensyfikowanie wysiłków 
zmierzających do poprawy funkcjonowania 
jednolitego rynku, wzmocnienie 
gospodarki cyfrowej oraz skoncentrowanie 
się na inteligentnej regulacji 
przyczyniającej się do zmniejszenia 
zbędnej biurokracji;

Or. en

Poprawka 150
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 38 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

38a. wzywa Komisję do tego, by uznała 
zarządzanie jednolitym rynkiem za 
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kluczowy priorytet, ponieważ w istotnym 
stopniu przyczynia się ono do osiągnięcia 
celów europejskiego semestru, tzn. 
trwałego wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia; uważa, że zalecenia Komisji 
dla poszczególnych krajów powinny 
jednocześnie oferować państwom 
członkowskim bardziej praktyczne 
rozwiązania dotyczące poprawy 
funkcjonowania jednolitego rynku, tak 
aby możliwe było uzyskanie silniejszego 
poparcia społecznego i zaangażowania 
politycznego związanego z 
urzeczywistnieniem jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 151
Georges Bach

Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. z zadowoleniem przyjmuje uznanie 
znaczenia dostępu MŚP do finansowania, 
jako że są one podstawą zatrudnienia i 
tworzenia miejsc pracy w UE oraz mają 
znaczny potencjał w zaradzaniu 
problemowi bezrobocia osób młodych i 
dysproporcji w reprezentacji płci; nalega, 
aby państwa członkowskie uczyniły z 
dostępu MŚP do finansowania absolutny 
priorytet w swoich krajowych planach na 
rzecz wzrostu;

39. z zadowoleniem przyjmuje uznanie 
znaczenia dostępu MŚP do finansowania, 
jako że są one podstawą zatrudnienia i 
tworzenia miejsc pracy w UE oraz mają 
znaczny potencjał w zaradzaniu 
problemowi bezrobocia osób młodych i 
dysproporcji w reprezentacji płci; nalega, 
aby państwa członkowskie uczyniły z 
dostępu MŚP do finansowania absolutny 
priorytet w swoich krajowych planach na 
rzecz wzrostu; apeluje do państw 
członkowskich o zapewnianie łatwego 
dostępu do europejskich funduszy 
przeznaczonych na ten cel; 

Or. en

Poprawka 152
Heinz K. Becker
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Projekt rezolucji
Ustęp 40 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

40a. wzywa Komisję Europejską do 
udzielenia przedsiębiorczości społecznej 
zdecydowanego wsparcia w wieloletnich 
ramach finansowych na lata 2014–2020, 
ponieważ ewidentnie ma ona znaczny
potencjał do tworzenia miejsc pracy i 
innowacyjnego wzrostu;

Or. en

Poprawka 153
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 41

Projekt rezolucji Poprawka

41. podkreśla potrzebę pełnej mobilizacji 
instrumentów UE oraz wsparcia 
finansowego w celu osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020”; wzywa państwa 
członkowskie do pełnego wykorzystania 
funduszy strukturalnych w celu 
zwiększenia szans na zatrudnienie oraz 
skutecznego zwalczania strukturalnego 
i długoterminowego bezrobocia osób 
młodych;

41. apeluje do Komisji o pełną mobilizację 
instrumentów UE oraz wsparcia 
finansowego w celu osiągnięcia celów 
strategii „Europa 2020”; wzywa państwa 
członkowskie do pełnego wykorzystania 
funduszy strukturalnych w celu 
zwiększenia szans na zatrudnienie oraz 
skutecznego zwalczania strukturalnego 
i długoterminowego bezrobocia osób 
młodych;

Or. en

Poprawka 154
Sergio Gutiérrez Prieto, Frédéric Daerden

Projekt rezolucji
Ustęp 41 a (nowy)



AM\922362PL.doc 85/104 PE502.062v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

41a. zwraca się do Komisji o 
przeanalizowanie możliwości 
zrezygnowania z udziału państw 
członkowskich we współfinansowaniu 
funduszy i programów UE – w ramach 
działu 1 „Trwały wzrost” wieloletnich ram 
finansowych – w procesie obliczania 
deficytu strukturalnego określonego w 
pakiecie dotyczącym zarządzania 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 155
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 41 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

41b. apeluje do Komisji o pełne 
uwzględnienie i podkreślenie roli budżetu 
UE w procesie europejskiego semestru 
przez podanie rzeczowych i konkretnych 
danych dotyczących efektów 
uruchamiania, efektów katalizatora, 
efektów synergii i efektów 
uzupełniających wywieranych przez 
budżet na wydatki publiczne na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i krajowym; 
uważa ponadto, że finansowanie na 
szczeblu UE może przynieść oszczędności 
w budżetach państw członkowskich, co 
należy podkreślić; uważa, że pod 
względem stymulowania wzrostu i 
pobudzania tworzenia miejsc pracy, a 
także skutecznego eliminowania zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej w Unii, 
budżet UE ma do odegrania kluczową 
rolę;

Or. en
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Poprawka 156
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 42 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42a. podkreśla potrzebę walki za pomocą 
skutecznych środków z dyskryminacją w 
dostępie do zatrudnienia i wynagrodzeń, z 
którą borykają się młode kobiety, nawet 
jeśli mają wyższe kwalifikacje 
uniwersyteckie niż młodzi mężczyźni;

Or. en

Poprawka 157
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 42 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

42a. podstawowe znaczenie ma 
pomaganie młodzieży w bardziej 
skutecznym zdobywaniu kwalifikacji, co 
wymaga ściślejszej współpracy i lepszej 
komunikacji między spółkami, rządami i 
podmiotami z sektora edukacji;

Or. en

Poprawka 158
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 43
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Projekt rezolucji Poprawka

43. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
Komisji, że przedstawi ona pakiet w 
sprawie zatrudnienia młodzieży; wzywa 
państwa członkowskie do promowania i 
rozwoju, w ścisłej współpracy z partnerami 
społecznymi, gwarancji dla młodzieży, 
zapewniającej każdej młodej osobie w UE 
prawo do oferty zatrudnienia, nauki 
zawodu lub dodatkowego szkolenia bądź 
zatrudnienia połączonego ze szkoleniem po 
maksymalnym okresie bezrobocia 
wynoszącym cztery miesiące; przypomina, 
że taka gwarancja może być 
współfinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego; 
wzywa Komisję do udzielenia państwom 
członkowskim i regionom pomocy 
technicznej w zakresie prawidłowego 
wykorzystywania środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego do celów rozwoju 
systemów gwarancji dla młodzieży;

43. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
Komisji, że przedstawi ona pakiet w 
sprawie zatrudnienia młodzieży; wzywa 
państwa członkowskie do promowania i 
rozwoju, w ścisłej współpracy z partnerami 
społecznymi, gwarancji dla młodzieży, 
zapewniającej każdej młodej osobie w UE 
prawo do oferty zatrudnienia, nauki 
zawodu lub dodatkowego szkolenia bądź 
zatrudnienia połączonego ze szkoleniem po 
maksymalnym okresie bezrobocia 
wynoszącym cztery miesiące; przypomina, 
że taka gwarancja może być 
współfinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego; 
wzywa Komisję do udzielenia państwom 
członkowskim i regionom pomocy 
technicznej w zakresie prawidłowego 
wykorzystywania środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego do celów rozwoju 
systemów gwarancji dla młodzieży; wzywa 
państwa członkowskie do wdrożenia 
gwarancji dla młodzieży za pomocą 
konkretnych środków;

Or. en

Poprawka 159
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 43 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43a. jest zdania, że finansowanie przez 
Unię systemów gwarancji dla młodzieży 
powinno odgrywać podstawową rolę oraz 
że w szczególności EFS powinien mieć 
taką strukturę, która pozwoli na 
zagwarantowanie finansowania, w 
związku z czym należy przydzielić mu co 
najmniej 25% środków funduszy 
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spójności; jest jednak przekonany, że 
należy dążyć do osiągnięcia odpowiedniej 
równowagi między finansowaniem przez 
UE a finansowaniem przez państwa 
członkowskie;

Or. en

Poprawka 160
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 43 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43b. z zadowoleniem przyjmuje zalecenie 
Komisji dotyczące stworzenia w ramach
Komitetu Zatrudnienia wielostronnego 
mechanizmu kontroli wdrażania systemów 
gwarancji dla młodzieży, a ponadto 
zwraca się o włączenie w ten proces 
Parlamentu Europejskiego; 

Or. en

Poprawka 161
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 43 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43c. wzywa Komisję do zapewnienia 
skutecznego wdrożenia gwarancji dla 
młodzieży, które teraz stanowią część 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego, do 
zaleceń dla poszczególnych krajów; 
wzywa Komisję do udzielenia 
praktycznego wsparcia państwom 
członkowskim wdrażającym tego rodzaju 
gwarancję dla młodzieży, np. poprzez 
ułatwianie rozpowszechniania informacji 
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związanych z funduszami UE na rzecz 
wspierania mobilności młodzieży w tych 
państwach członkowskich, w 
szczególności w obszarze kształcenia 
(Erasmus – Erasmus Mundus), 
kształcenia zawodowego (Leonardo) i 
mobilności zawodowej (EURES);

Or. en

Poprawka 162
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 43 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43d. zaleca, by gwarancją dla młodzieży, 
pierwotnie przewidzianą dla wszystkich 
osób poniżej 25 roku życia, objęto również 
absolwentów w wieku poniżej 30 roku 
życia, oraz by gwarancja ta uzyskała 
charakter prawdziwie ogólnoeuropejski; 
podkreśla w związku z tym potrzebę 
zaangażowania instytucji UE w proces 
koordynacji i wdrażania tej gwarancji; 

Or. en

Poprawka 163
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 43 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43e. uznaje, że młodzi ludzie nie są grupą 
jednorodną i że żyją w różnych 
środowiskach społecznych, w związku z 
czym państwa członkowskie są na różnym 
poziomie gotowości do przyjęcia 
gwarancji dla młodzieży; w tym kontekście 
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wszyscy młodzi ludzie powinni najpierw 
uzyskać spersonalizowaną ocenę ich 
potrzeb, a następnie otrzymać dopasowane 
i spersonalizowane usługi;

Or. en

Poprawka 164
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 43 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43f. zauważa, że systemom gwarancji dla 
młodzieży powinny towarzyszyć ramy 
jakości w celu dopilnowania, by 
kształcenie, szkolenie i praca obejmowały 
odpowiednie wynagrodzenie, warunki 
pracy i normy bezpieczeństwa i higieny 
pracy;

Or. en

Poprawka 165
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 43 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

43g. podkreśla, że krajowi partnerzy 
sektorowi, ściśle współpracujący z 
władzami lokalnymi i regionalnymi, 
powinni odgrywać główną rolę w procesie 
wdrażania systemów gwarancji dla 
młodzieży; 

Or. en
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Poprawka 166
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 44 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

44a. podkreśla, że w styczniu 2012 r. Rada 
Europejska zaproponowała również 
przeprowadzenie pilotażowego programu 
mającego na celu wsparcie ośmiu państw 
członkowskich o najwyższych poziomach 
bezrobocia osób młodych w realokacji 
części z przysługujących im funduszy 
strukturalnych UE w celu rozwiązania 
problemu bezrobocia osób młodych; 
ubolewa nad tym, że w maju 2012 r. 
Komisja znacząco obniżyła szacunki 
dotyczące dostępnych środków 
podlegających realokacji z 82 miliardów 
euro do 29,8 miliarda euro, tym samym 
ograniczając zakres programu 
pilotażowego; ubolewa nad tym, że do tej 
pory jedynie niewielka część tych środków 
została przeniesiona i wykorzystana na 
pomoc młodym osobom w znalezieniu 
pracy;

Or. en

Poprawka 167
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący lepszego wykorzystania 
Europejskiego Funduszu Społecznego na 
rzecz środków zatrudnienia młodzieży w 
okresie programowania 2014–2020; 
zwraca się o to, by środki Europejskiego 
Funduszu Społecznego wykorzystywane 

45. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
dotyczący lepszego wykorzystania 
Europejskiego Funduszu Społecznego na 
rzecz środków zatrudnienia młodzieży w 
okresie programowania 2014–2020;
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na rzecz działań dotyczących młodzieży 
koncentrowały się głównie na przyuczaniu 
do zawodu/stażach i przedsiębiorczości; z 
zadowoleniem przyjmuje przeznaczenie 
niewykorzystanych środków funduszy 
strukturalnych z unijnego okresu 
finansowania 2007–2013 na zwalczanie 
wysokiej stopy bezrobocia wśród 
młodzieży oraz na promowanie małych i 
średnich przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 168
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 45 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

45a. wzywa Komisję Europejską i Radę 
UE do zobowiązania się do znalezienia 
unijnych środków innych niż środki 
dostępne w ramach realokacji obecnych 
funduszy strukturalnych UE, które będą 
wystarczające do umożliwienia pomocy 
państwom członkowskim o stopach 
bezrobocia wyższych niż średnia w UE w 
zakresie wdrożenia zdecydowanych 
środków politycznych mających na celu 
rozwiązanie problemu bezrobocia osób 
młodych;

Or. en

Poprawka 169
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 47



AM\922362PL.doc 93/104 PE502.062v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

47. apeluje do UE i państw członkowskich 
o promowanie współpracy i synergii 
pomiędzy sektorem kształcenia i szkolenia 
a przedsiębiorstwami w celu przewidzenia 
potrzeb w zakresie umiejętności oraz 
dostosowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy, tak aby 
wyposażyć siłę roboczą w niezbędne 
umiejętności oraz ułatwić przechodzenie 
od etapu kształcenia i szkolenia do pracy;

47. jest zdania, że instytucje z sektora 
kształcenia i szkolenia muszą oferować 
uczniom staże uzupełniające programy 
nauczania, co pozwoli im zdobyć 
doświadczenie w wybranej dziedzinie, a 
tym samym ułatwi naukę i zdobywanie 
praktyki zawodowej;

Or. en

Poprawka 170
Stephen Hughes

Projekt rezolucji
Ustęp 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. apeluje do UE i państw członkowskich 
o promowanie współpracy i synergii 
pomiędzy sektorem kształcenia i szkolenia 
a przedsiębiorstwami w celu przewidzenia 
potrzeb w zakresie umiejętności oraz 
dostosowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy, tak aby 
wyposażyć siłę roboczą w niezbędne 
umiejętności oraz ułatwić przechodzenie 
od etapu kształcenia i szkolenia do pracy;

47. apeluje do UE i państw członkowskich 
o promowanie współpracy i synergii 
pomiędzy sektorem kształcenia i szkolenia 
a przedsiębiorstwami bez ograniczania się 
wyłącznie do zaspokajania potrzeb rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 171
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 47
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Projekt rezolucji Poprawka

47. apeluje do UE i państw członkowskich 
o promowanie współpracy i synergii 
pomiędzy sektorem kształcenia i szkolenia 
a przedsiębiorstwami w celu przewidzenia 
potrzeb w zakresie umiejętności oraz 
dostosowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy, tak aby 
wyposażyć siłę roboczą w niezbędne 
umiejętności oraz ułatwić przechodzenie 
od etapu kształcenia i szkolenia do pracy;

47. apeluje do UE i państw członkowskich 
o promowanie współpracy i synergii 
pomiędzy sektorem kształcenia i szkolenia 
a przedsiębiorstwami w celu przewidzenia 
potrzeb w zakresie umiejętności oraz 
dostosowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy, tak aby 
wyposażać siłę roboczą w niezbędne 
umiejętności zgodnie ze zmieniającym się 
środowiskiem pracy i indywidualnymi 
potrzebami starzejącej się siły roboczej 
oraz ułatwiać przechodzenie od etapu 
kształcenia i szkolenia do pracy;

Or. en

Poprawka 172
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Śródtytuł trzynasty

Projekt rezolucji Poprawka

Zwiększenie dostosowania i dynamiki 
rynków sprzyjających włączeniu 
społecznemu oraz poprawa jakości 
zatrudnienia

Zwiększenie dostosowania i dynamiki 
rynków pracy sprzyjających włączeniu 
społecznemu oraz poprawa jakości 
zatrudnienia

Or. en

Poprawka 173
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. uważa, że w ramach strukturalnych 
reform rynku pracy należy wprowadzić 

53. uważa, że w ramach strukturalnych 
reform rynku pracy należy wprowadzić 
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wewnętrzną elastyczność w celu 
utrzymania zatrudnienia w czasach kryzysu 
gospodarczego oraz zapewnić wysoką 
jakość i bezpieczną zmianę pracy, a także 
systemy świadczeń dla bezrobotnych 
oparte na ścisłych wymogach aktywacji, 
której celem jest zachęcanie do 
podejmowania pracy przy jednoczesnym 
zapewnieniu wystarczających dochodów, 
postanowienia umowne mające na celu 
zwalczanie segmentacji rynku pracy, 
przewidywanie restrukturyzacji 
gospodarczej oraz zapewnienie dostępu do 
uczenia się przez całe życie;

wewnętrzną elastyczność w celu 
utrzymania zatrudnienia w czasach kryzysu 
gospodarczego oraz zapewnić wysoką 
jakość i bezpieczną zmianę pracy, a także 
systemy świadczeń dla bezrobotnych 
powiązane ze strategiami reintegracji, 
której celem jest zachęcanie do 
podejmowania pracy przy jednoczesnym 
zapewnieniu wystarczających dochodów, 
postanowienia umowne mające na celu 
zwalczanie segmentacji rynku pracy, 
przewidywanie restrukturyzacji 
gospodarczej oraz zapewnienie dostępu do 
uczenia się przez całe życie;

Or. en

Poprawka 174
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. uważa, że w ramach strukturalnych 
reform rynku pracy należy wprowadzić 
wewnętrzną elastyczność w celu 
utrzymania zatrudnienia w czasach 
kryzysu gospodarczego oraz zapewnić 
wysoką jakość i bezpieczną zmianę pracy, 
a także systemy świadczeń dla 
bezrobotnych oparte na ścisłych 
wymogach aktywacji, której celem jest 
zachęcanie do podejmowania pracy przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
wystarczających dochodów, 
postanowienia umowne mające na celu 
zwalczanie segmentacji rynku pracy, 
przewidywanie restrukturyzacji 
gospodarczej oraz zapewnienie dostępu do 
uczenia się przez całe życie;

53. uważa, że należy przeprowadzić 
strukturalne reformy rynku pracy mające 
na celu stworzenie rynku pracy 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, a 
jednocześnie wspierać jakość pracy, 
podwyższać poziom kształcenia oraz 
rozszerzać zakres programów 
szkoleniowych i ułatwiać ponowne 
wykorzystanie kwalifikacji, zwiększać 
równouprawnienie płci oraz zapewniać 
ściślejszą integrację kobiet, migrantów, 
młodych pracowników i pracowników w 
starszym wieku oraz innych grup 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
na rynku pracy;

Or. en
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Poprawka 175
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 53 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

53a. zauważa, że rozpowszechnianie się 
nietypowych form zatrudnienia 
spowodowane większą elastycznością 
wyklucza coraz większą liczbę świadczeń 
socjalnych przysługujących pracownikom, 
ponieważ prawo do świadczeń jest zależne 
od statusu zatrudnienia pracownika, przez 
co elastyczność ta zagraża również 
stabilności finansowej systemów 
zabezpieczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 176
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. wzywa państwa członkowskie do 
uproszczenia przepisów dotyczących 
zatrudnienia oraz do wsparcia i rozwoju 
możliwości zwiększenia elastyczności 
warunków pracy, zwłaszcza na rzecz 
młodszych i starszych pracowników, a 
także do promowania mobilności 
pracowników za pomocą programów 
wsparcia mobilności;

55. wzywa państwa członkowskie do 
usprawnienia – w razie konieczności –
przepisów dotyczących zatrudnienia oraz 
do wsparcia i rozwoju możliwości 
zwiększenia elastyczności warunków pracy 
przy odpowiednim poziomie 
zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza na 
rzecz młodszych i starszych pracowników, 
a także do promowania mobilności 
pracowników za pomocą programów 
wsparcia mobilności; 

Or. en
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Poprawka 177
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. wzywa państwa członkowskie do 
uproszczenia przepisów dotyczących 
zatrudnienia oraz do wsparcia i rozwoju 
możliwości zwiększenia elastyczności 
warunków pracy, zwłaszcza na rzecz 
młodszych i starszych pracowników, a 
także do promowania mobilności 
pracowników za pomocą programów 
wsparcia mobilności;

55. wzywa państwa członkowskie do 
uproszczenia przepisów dotyczących 
zatrudnienia, zwłaszcza na rzecz 
młodszych i starszych pracowników, a 
także do promowania dobrowolnej 
mobilności pracowników za pomocą 
programów wsparcia mobilności;

Or. en

Poprawka 178
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. wzywa państwa członkowskie do 
uproszczenia przepisów dotyczących 
zatrudnienia oraz do wsparcia i rozwoju 
możliwości zwiększenia elastyczności 
warunków pracy, zwłaszcza na rzecz 
młodszych i starszych pracowników, a 
także do promowania mobilności 
pracowników za pomocą programów 
wsparcia mobilności;

55. wzywa państwa członkowskie do 
uproszczenia przepisów dotyczących 
zatrudnienia w celu propagowania 
stabilnych stosunków pracy oraz do 
wsparcia i rozwoju możliwości 
zwiększenia elastyczności warunków 
pracy, zwłaszcza na rzecz młodszych i 
starszych pracowników, a także do 
promowania mobilności pracowników za 
pomocą programów wsparcia mobilności;

Or. en

Poprawka 179
Stephen Hughes
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Projekt rezolucji
Ustęp 55

Projekt rezolucji Poprawka

55. wzywa państwa członkowskie do 
uproszczenia przepisów dotyczących 
zatrudnienia oraz do wsparcia i rozwoju 
możliwości zwiększenia elastyczności 
warunków pracy, zwłaszcza na rzecz 
młodszych i starszych pracowników, a 
także do promowania mobilności 
pracowników za pomocą programów 
wsparcia mobilności;

55. wzywa państwa członkowskie do 
uproszczenia przepisów dotyczących 
zatrudnienia w celu propagowania 
stabilnych stosunków pracy oraz do 
wsparcia i rozwoju możliwości 
zwiększenia elastyczności warunków 
pracy, zwłaszcza na rzecz młodszych i 
starszych pracowników, a także do 
promowania mobilności pracowników za 
pomocą programów wsparcia mobilności; 

Or. en

Poprawka 180
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 56

Projekt rezolucji Poprawka

56. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się niskim 
poziomem udziału w rynku pracy grup w 
niekorzystnej sytuacji, w tym osób 
należących do mniejszości (np. Romów) i 
osób niepełnosprawnych;

56. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się niskim 
udziałem w rynku pracy grup w 
niekorzystnej sytuacji, w tym osób 
należących do mniejszości (np. Romów) i 
osób niepełnosprawnych, a także do 
oferowania pensji wystarczającej na 
godne życie we wszystkich przypadkach;

Or. en

Poprawka 181
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 56
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Projekt rezolucji Poprawka

56. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się niskim 
poziomem udziału w rynku pracy grup w 
niekorzystnej sytuacji, w tym osób 
należących do mniejszości (np. Romów) i 
osób niepełnosprawnych;

56. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się niskim 
udziałem w rynku pracy osób w wieku 55–
65 lat, grup w niekorzystnej sytuacji, w 
tym osób należących do mniejszości (np. 
Romów) i osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 182
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 57

Projekt rezolucji Poprawka

57. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia zakresu i skuteczności 
aktywnych polityk dotyczących rynku 
pracy – w ścisłej współpracy z partnerami 
społecznymi – wzajemnie wspieranych 
przez zachęty aktywizujące takie jak 
programy typu „praca zamiast zasiłku” 
oraz odpowiednie systemy świadczeń 
w celu utrzymania możliwości 
zatrudnienia, wsparcia w powrocie do 
pracy i zapewnienia godnych warunków 
życia;

57. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia zakresu i skuteczności 
aktywnych polityk dotyczących rynku 
pracy – w ścisłej współpracy z partnerami 
społecznymi – wzajemnie wspieranych 
przez zachęty aktywizujące oraz 
odpowiednie systemy świadczeń w celu
utrzymania możliwości zatrudnienia, 
wsparcia w powrocie do pracy 
i zapewnienia godnych warunków życia;

Or. en

Poprawka 183
Milan Cabrnoch

Projekt rezolucji
Ustęp 58

Projekt rezolucji Poprawka

58. wzywa państwa członkowskie do 58. wzywa państwa członkowskie do 
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przewidzenia procesów restrukturyzacji 
mających na celu ratowanie miejsc pracy,
promowanie wewnętrznej i zewnętrznej 
mobilności oraz zminimalizowanie 
możliwych negatywnych skutków 
procesów restrukturyzacji; wzywa państwa 
członkowskie do skutecznego wdrożenia 
prawa krajowego oraz istniejących 
dyrektyw UE takich jak dyrektywa w 
sprawie zwolnień grupowych, dyrektywa w 
sprawie przejmowania przedsiębiorstw i 
dyrektywa w sprawie ram informacyjnych i 
konsultacyjnych, z należytym
uwzględnieniem zasady pomocniczości; 
uważa, że środki UE powinny odgrywać 
ważną rolę w unikaniu, minimalizowaniu 
lub łagodzeniu możliwych negatywnych 
skutków procesów restrukturyzacji;

przewidzenia procesów restrukturyzacji w 
celu zminimalizowania jej możliwych 
negatywnych skutków oraz promowania
wewnętrznej i zewnętrznej mobilności; 
wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia w skuteczny sposób prawa 
krajowego oraz istniejących dyrektyw Unii 
Europejskiej takich jak dyrektywa w 
sprawie zwolnień grupowych, dyrektywa w 
sprawie przejmowania przedsiębiorstw i 
dyrektywa w sprawie ram informacyjnych i 
konsultacyjnych, z uwzględnieniem zasady 
pomocniczości; uważa, że środki UE 
powinny odgrywać ważną rolę w celu 
uniknięcia, zminimalizowania lub 
złagodzenia możliwych negatywnych 
skutków lub procesów restrukturyzacji;

Or. en

Poprawka 184
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 60

Projekt rezolucji Poprawka

60. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia działań 
mających na celu zwiększenie mobilności 
na rynkach pracy i pomiędzy rynkami 
pracy oraz do usunięcia przeszkód 
prawnych i administracyjnych 
utrudniających swobodny przepływ 
pracowników w obrębie UE w celu 
pogłębienia integracji na europejskim 
rynku pracy; wzywa państwa członkowskie 
do zwiększenia wykorzystania EURES w 
celu lepszego łączenia pasujących ofert 
pracy i osób szukających pracy w 
kontekście transgranicznym;

60. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie – w celu pogłębienia 
integracji na europejskim rynku pracy –
do podjęcia działań mających na celu 
zwiększenie mobilności na rynkach pracy i 
pomiędzy rynkami pracy poprzez 
usunięcie przeszkód prawnych i 
administracyjnych utrudniających 
swobodny przepływ pracowników w 
obrębie UE, takich jak przejściowe 
ograniczenia w dostępie do rynku pracy 
dla pracowników z Rumunii i Bułgarii, 
oraz poprzez zwiększenie praw do 
zabezpieczenia społecznego i poprawę 
warunków pracy pracowników 
korzystających z prawa do swobodnego 
przepływu; wzywa państwa członkowskie 
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do zwiększenia wykorzystania EURES w 
celu lepszego łączenia pasujących ofert 
pracy i osób szukających pracy w 
kontekście transgranicznym;

Or. en

Poprawka 185
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 61

Projekt rezolucji Poprawka

61. zwraca uwagę na wzrost ubóstwa i 
bezrobocia we wszystkich grupach 
wiekowych; w związku z tym wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
przyjęcia nowych zobowiązań w celu 
zaradzenia tej sytuacji, zwłaszcza w 
odniesieniu do ubóstwa pracujących, 
ubóstwa wśród osób niemających 
związków z rynkiem pracy lub mających 
ograniczone związki z tym rynkiem, a 
także ubóstwa wśród osób starszych;

61. przypomina o wzroście ubóstwa i 
bezrobocia we wszystkich grupach 
wiekowych; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do konsekwentnego 
przyjmowania nowych zobowiązań w celu 
zaradzenia tej sytuacji, w szczególności 
ubóstwu pracujących, ubóstwu wśród osób 
niemających związków z rynkiem pracy 
lub mających ograniczone związki z tym 
rynkiem, w tym osób starszych 
długotrwale bezrobotnych, a także 
ubóstwu wśród osób starszych;

Or. en

Poprawka 186
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 61 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

61a. wzywa państwa członkowskie do 
dopilnowania tego, by negatywne skutki 
konsolidacji fiskalnej dla 
równouprawnienia płci, zatrudnienia 
kobiet i ubóstwa zostały zniwelowane 
poprzez przyjęcie w krajowych budżetach 
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podejścia uwzględniającego aspekt płci, 
skierowanie do państw członkowskich 
bardziej zdecydowanych zaleceń 
dotyczących płci oraz segregację 
głównych celów strategii „Europa 2020” i 
celów krajowych według kryterium płci;

Or. en

Poprawka 187
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 61 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

61a. podkreśla, że jeżeli Europa chce 
wyjść silniejsza z kryzysu gospodarczego, 
stać się bardziej konkurencyjna i spójna, 
mieć wyższy poziom wzrostu oraz 
zapewnić działanie systemów 
bezpieczeństwa socjalnego w perspektywie 
długoterminowej, musi wspierać usługi 
publiczne o wysokiej jakości, w pełni 
wykorzystywać potencjał swojej siły 
roboczej w celu gwarantowania praw 
pracowników, a także wspierać rokowania 
zbiorowe oraz publiczne i powszechne 
zabezpieczenie społeczne;

Or. en

Poprawka 188
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 62

Projekt rezolucji Poprawka

62. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia adekwatności i skuteczności 
systemów zabezpieczenia społecznego oraz 

62. wzywa państwa członkowskie do
zwiększenia adekwatności i skuteczności 
systemów zabezpieczenia społecznego oraz 
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do dopilnowania, by nadal funkcjonowały 
one jako zabezpieczenia przed ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym;

do dopilnowania, by nadal funkcjonowały 
one jako zabezpieczenia przed ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym; zauważa 
jednocześnie, że europejski model 
społeczny wymaga zmiany 
ukierunkowanej na „aktywizujące 
państwa opiekuńcze”, które inwestują w 
ludzi oraz oferują instrumenty i bodźce 
mające na celu tworzenie trwałych miejsc 
pracy i wzrostu, a także zapobieganie 
zakłóceniom społecznym;

Or. en

Poprawka 189
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 64 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

64a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim, a zwłaszcza 
grupom słabszym i grupom w 
niekorzystnej sytuacji, godnych warunków 
mieszkaniowych i dostępu do 
odpowiednich usług socjalnych;

Or. en

Poprawka 190
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Ustęp 70 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

70a. wzywa Radę Europejską i Komisję do 
skuteczniejszego uwzględnienia aspektów 
monitorowania i oceny osiągania celów w 
zakresie zatrudnienia, celów społecznych i 
celów w zakresie kształcenia, określonych 
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w strategii „Europa 2020”, w europejskim 
semestrze w roku 2013;

Or. en

Poprawka 191
Heinz K. Becker

Projekt rezolucji
Ustęp 73 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

73a. wzywa do obowiązkowego 
angażowania partnerów społecznych i 
społeczeństwa obywatelskiego w celu 
zwiększenia adekwatności i skuteczności 
polityki społecznej;

Or. en


