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Poprawka 1
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. wzywa Komisję do niezwłocznego 
przyjęcia przedłożonego komunikatu w 
sprawie społecznego wymiaru unii 
gospodarczej i walutowej (UGW) oraz 
aktualizacji w tej perspektywie tablicy 
wyników zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej za pomocą zestawu 
wskaźników zatrudnienia i wskaźników 
społecznych wraz z przyjęciem niezależnej 
tablicy wyników dotyczącej wymiaru 
społecznego UGW;

Or. en

Poprawka 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
niektóre państwa członkowskie złożyły 
sprawozdania z postępu w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020” i w niektórych 
przypadkach przedstawiły pokrótce 
konkretne projekty przypisane tym celom; 
wzywa wszystkie państwa członkowskie 
do włączenia tych sprawozdań do 
materiałów, które wejdą do europejskiego 
semestru;

1. wyraża ubolewanie, że tylko niektóre 
państwa członkowskie złożyły 
sprawozdania z postępu w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020”; wzywa wszystkie 
państwa członkowskie do włączenia tych 
sprawozdań do materiałów, które wejdą do 
europejskiego semestru w 2014 r.;

Or. es
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Poprawka 3
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że
niektóre państwa członkowskie złożyły 
sprawozdania z postępu w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020” i w niektórych 
przypadkach przedstawiły pokrótce 
konkretne projekty przypisane tym celom; 
wzywa wszystkie państwa członkowskie do 
włączenia tych sprawozdań do 
materiałów, które wejdą do europejskiego 
semestru;

1. uznaje fakt, że niektóre państwa 
członkowskie złożyły sprawozdania z 
postępu w osiąganiu celów strategii 
„Europa 2020” i w niektórych przypadkach 
przedstawiły pokrótce konkretne projekty 
przypisane tym celom;

Or. pt

Poprawka 4
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
niektóre państwa członkowskie złożyły 
sprawozdania z postępu w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020” i w niektórych 
przypadkach przedstawiły pokrótce 
konkretne projekty przypisane tym celom; 
wzywa wszystkie państwa członkowskie 
do włączenia tych sprawozdań do 
materiałów, które wejdą do europejskiego 
semestru;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
niektóre państwa członkowskie złożyły 
sprawozdania z postępu w osiąganiu celów 
strategii „Europa 2020” i w niektórych 
przypadkach przedstawiły pokrótce 
konkretne projekty przypisane tym celom; 
wzywa wszystkie państwa członkowskie 
do włączenia tych sprawozdań do 
materiałów, które wejdą do europejskiego 
semestru; ubolewa, że Komisja nie 
przedstawiła sprawozdania z postępu prac 
w realizacji strategii „Europa 2020”; 
wzywa Komisję do przedstawiania takiego 
sprawozdania co roku;
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Or. en

Poprawka 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że Parlament Europejski 
w sprawozdaniu dotyczącym rocznej 
strategii rozwoju na 2013 r. zwrócił się o 
stworzenie strategii, w ramach której 
można by pogodzić realizację programów 
oszczędnościowych z wprowadzeniem 
czynników stymulujących wzrost i 
tworzenie miejsc pracy; w tym kontekście 
jest zdania, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów przedstawione 
przez Komisję Europejską, choć 
wprowadzają niewielkie zmiany w 
harmonogramie konsolidacji budżetowej, 
nie są wystarczające, by osiągnąć 
założone cele; ostrzega, że zalecenia 
wdrożone w przypadku poszczególnych 
państw w zakresie reform strukturalnych 
mogą przynieść takie same niekorzystne 
rezultaty w odniesieniu do wzrostu i 
zatrudnienia, co wcześniejsza polityka 
oszczędnościowa;

Or. es

Poprawka 6
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że neoliberalne środki,
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zwane oszczędnościowymi, mają 
zastosowanie między innymi jako element 
krajowych programów reform, 
zarządzania gospodarczego i 
europejskiego semestru, przyczyniają się 
do pogłębienia kryzysu gospodarczego i 
społecznego w wielu państwach o mniej 
stabilnej gospodarce, co prowadzi do 
utrudnienia warunków życia rodzin klasy 
pracującej, a zwłaszcza kobiet i dzieci, 
które są głównymi ofiarami 
zwiększającego się ubóstwa, bezrobocia 
oraz niepewnej i słabo opłacanej pracy;

Or. pt

Poprawka 7
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraża zaniepokojenie ogólnym 
brakiem ambicji i postępu w osiąganiu 
celów strategii „Europa 2020”; wzywa do 
tego, aby cele strategii „Europa 2020” 
znalazły się u podstaw europejskiego 
semestru, zaś państwa członkowskie 
ustanawiały ambitne cele krajowe 
wyznaczając szczegółowe strategie służące 
ich osiągnięciu, a także do tego, aby 
postępy były monitorowane w sposób 
widoczny poprzez krajowe programy 
reform, zalecenia dla poszczególnych 
krajów i roczną analizę wzrostu 
gospodarczego; wzywa Komisję, aby 
regularnie zwracała się do państw 
członkowskich z zaleceniami dotyczącymi 
poszczególnych celów strategii „Europa 
2020” w przypadkach braku postępów;

Or. en
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Poprawka 8
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraża stanowcze przekonanie, że 
zalecenia dla poszczególnych krajów w 
kontekście europejskiego semestru stałyby 
się bardziej realne i efektywne po 
ustanowieniu wskaźników z obszaru 
społecznego – które powinny zostać 
przyjęte w procedurze dotyczącej zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej oraz w 
sposób autonomiczny – i tablicy wyników;

Or. en

Poprawka 9
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. ubolewa nad faktem, że w 27 
państwach członkowskich UE panuje 
recesja, a obecna polityka budżetowa nie 
przynosi odwrócenia tego procesu; 
dlatego też wzywa Komisję do ponownej 
oceny swojego podejścia w świetle tego 
faktu oraz niedopuszczalnych poziomów 
bezrobocia osób młodych i bezrobocia
długotrwałego w wielu państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 10
Sergio Gutiérrez Prieto
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Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że brak symetrii w 
zaleceniach wydanych przez Komisję 
spowodował bezprecedensowe zwiększenie 
się różnic społeczno-ekonomicznych oraz 
różnic w dziedzinie zatrudnienia między 
państwami członkowskimi; zwraca uwagę, 
że – pomimo pewnej poprawy – brak 
symetrii w zaleceniach Komisji jest nadal 
zauważalny, w związku z czym można 
przypuszczać, że wspomniane różnice 
jeszcze się pogłębią;

Or. es

Poprawka 11
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Komisję do monitorowania
krajowych celów strategii „Europa 2020” 
w państwach członkowskich objętych 
pomocą finansową oraz do kierowania 
przyjętych w tym celu zaleceń dla 
poszczególnych krajów z uwzględnieniem 
we właściwy sposób ograniczeń 
wynikających z programów dostosowań 
makroekonomicznych;

Or. en

Poprawka 12
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1c. wyraża ubolewanie, że chociaż 
posłowie do PE wielokrotnie apelowali o 
przedstawienie przez państwa 
członkowskie krajowych planów 
zwiększania zatrudnienia i krajowych 
planów zwiększania zatrudnienia
młodzieży, wiele państw jeszcze tego nie 
uczyniło;

Or. es

Poprawka 13
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. wzywa Komisję i Radę do dalszej 
poprawy wskaźników służących do 
monitorowania wymiaru społecznego, 
środowiskowego i innowacji strategii 
„Europa 2020” w ramach europejskiego 
semestru; wzywa do opracowania 
metodologii ilościowej i jakościowej w 
celu zwiększenia dokładności ocen 
ogólnych faktów społecznych i 
środowiskowych, których obecnie nie 
ujmują w pełni porównywalne statystyki 
na szczeblu unijnym;

Or. en

Poprawka 14
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1d. uważa za pozytywne uznanie przez 
Komisję konieczności zmniejszenia 
opodatkowania pracy na rzecz innych 
źródeł wpływów, takich jak 
opodatkowanie środowiskowe; zwraca się 
jednak do Komisji o wzięcie pod uwagę, że 
wyższy podatek kapitałowy jest niezbędny 
dla usprawnienia procesu konsolidacji 
budżetowej w bardziej sprawiedliwy 
sposób;

Or. es

Poprawka 15
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że tegoroczne zalecenia dla 
poszczególnych krajów są wyjątkowo 
ważne, gdyż w kolejnych wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) państwa 
członkowskie określają swe priorytety w 
zakresie inwestycji na rzecz polityki 
spójności; apeluje w związku z tym o 
ściślejsze ukierunkowanie finansowania 
UE na strategie dotyczące wzrostu i 
zatrudnienia, zwłaszcza na walkę z 
bezrobociem ludzi młodych;

2. przyznaje, że zalecenia dla 
poszczególnych krajów mają w tym roku 
zasadnicze znaczenie i powinny 
koncentrować się na połączeniu 
programów oszczędnościowych z 
czynnikami stymulującymi wzrost, walką z
bezrobociem – zwłaszcza osób młodych –
oraz utrzymaniem przydatnych inwestycji, 
na przykład w dziedzinie edukacji i 
innowacji; ubolewa, że Komisja w swoim 
projekcie zaleceń nie uwzględniła 
większości zaleceń opracowanych przez 
Parlament Europejski; wyraża 
zaniepokojenie w związku z pogłębieniem 
się różnic społeczno-ekonomicznych 
pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi;

Or. es
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Poprawka 16
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że tegoroczne zalecenia dla 
poszczególnych krajów są wyjątkowo 
ważne, gdyż w kolejnych wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) państwa 
członkowskie określają swe priorytety w 
zakresie inwestycji na rzecz polityki 
spójności; apeluje w związku z tym o 
ściślejsze ukierunkowanie finansowania 
UE na strategie dotyczące wzrostu i 
zatrudnienia, zwłaszcza na walkę z 
bezrobociem ludzi młodych;

2. uznaje, że tegoroczne zalecenia dla 
poszczególnych krajów są wyjątkowo 
ważne, gdyż w kolejnych wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) państwa 
członkowskie określają swe priorytety w 
zakresie inwestycji na rzecz polityki 
spójności; apeluje w związku z tym o ścisłe
ukierunkowanie finansowania UE na 
strategie dotyczące wzrostu i zatrudnienia, 
zwłaszcza na walkę z bezrobociem osób
młodych i tworzenie trwałych, pewnych, 
umożliwiających uzyskiwanie 
wystarczającego wynagrodzenia miejsc 
pracy podlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu społecznemu;

Or. de

Poprawka 17
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że tegoroczne zalecenia dla 
poszczególnych krajów są wyjątkowo 
ważne, gdyż w kolejnych wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) państwa 
członkowskie określają swe priorytety w 
zakresie inwestycji na rzecz polityki 
spójności; apeluje w związku z tym o 
ściślejsze ukierunkowanie finansowania 
UE na strategie dotyczące wzrostu i 
zatrudnienia, zwłaszcza na walkę z 
bezrobociem ludzi młodych;

2. uznaje, że tegoroczne zalecenia dla 
poszczególnych krajów są wyjątkowo 
ważne, gdyż w kolejnych wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) państwa 
członkowskie określają swe priorytety w 
zakresie inwestycji na rzecz polityki 
spójności; apeluje w związku z tym o 
ściślejsze ukierunkowanie finansowania 
UE na wszystkie priorytety strategii 
„Europa 2020”;
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Or. en

Poprawka 18
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uznaje, że tegoroczne zalecenia dla 
poszczególnych krajów są wyjątkowo 
ważne, gdyż w kolejnych wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) państwa 
członkowskie określają swe priorytety w 
zakresie inwestycji na rzecz polityki 
spójności; apeluje w związku z tym o 
ściślejsze ukierunkowanie finansowania 
UE na strategie dotyczące wzrostu i 
zatrudnienia, zwłaszcza na walkę z 
bezrobociem ludzi młodych;

2. uznaje, że tegoroczne zalecenia dla 
poszczególnych krajów są wyjątkowo 
ważne, gdyż w kolejnych wieloletnich
ramach finansowych (WRF) państwa 
członkowskie określają swe priorytety w 
zakresie inwestycji na rzecz polityki 
spójności; apeluje w związku z tym o 
ściślejsze ukierunkowanie finansowania 
UE na strategie dotyczące wzrostu i 
zatrudnienia, zwłaszcza na walkę z 
bezrobociem osób młodych i bezrobociem
długotrwałym;

Or. en

Poprawka 19
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. jest zaniepokojona potęgującym się 
przekonaniem, że migracja rozwiązałaby 
problem bezrobocia osób młodych; 
pomimo tego, że u podstaw Traktatu leży 
swobodny przepływ pracowników, to jako 
odpowiedź na obecny kryzys, niesie on 
ryzyko drenażu mózgów, wywołuje 
dysproporcje pomiędzy ludźmi aktywnymi
i nieaktywnymi, a w ostateczności 
przyczyniłby się do postępującej już w UE, 
a zwłaszcza w strefie euro, polaryzacji;
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Or. en

Poprawka 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że kilka 
państw członkowskich przyjęło ważne 
reformy rynku pracy zmierzające do 
poprawy odporności tego rynku, 
wprowadzając większą wewnętrzną i 
zewnętrzną elastyczność, ograniczając jego 
segmentację i ułatwiając przechodzenie z 
jednego miejsca pracy na inne;

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że kilka 
państw członkowskich przyjęło ważne 
reformy rynku pracy zmierzające do 
poprawy odporności tego rynku, 
wprowadzając większą wewnętrzną i 
zewnętrzną elastyczność, ograniczając jego 
segmentację i ułatwiając 
przekwalifikowanie zawodowe; ubolewa, 
że udało się zrealizować jedynie 
ograniczoną liczbę tych reform po 
osiągnięciu wystarczającego konsensusu 
wśród podmiotów społecznych; zwraca się 
do Komisji o zagwarantowanie w swoich 
zaleceniach dla poszczególnych krajów
utrzymania koniecznej elastyczności 
rynków pracy i odpowiedniego poziomu 
ochrony socjalnej charakteryzującego 
nasz model społeczny;

Or. es

Poprawka 21
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że kilka
państw członkowskich przyjęło ważne 
reformy rynku pracy zmierzające do 
poprawy odporności tego rynku, 

3. zachęca państwa członkowskie do 
przeprowadzenia reform na rynku pracy, 
w których duży nacisk położony zostanie 
na propagowanie jakości pracy z 
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wprowadzając większą wewnętrzną i 
zewnętrzną elastyczność, ograniczając 
jego segmentację i ułatwiając 
przechodzenie z jednego miejsca pracy na 
inne;

przysługującymi prawami, zwiększenie 
prawa do ubezpieczenia społecznego i 
włączenia społecznego, rozszerzanie 
istniejących i wprowadzanie nowych praw 
socjalnych i pracowniczych, wspieranie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, lepsze 
zarządzanie ryzykiem społecznym oraz 
pogodzenie życia zawodowego i 
prywatnego;

Or. pt

Poprawka 22
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że kilka 
państw członkowskich przyjęło ważne 
reformy rynku pracy zmierzające do 
poprawy odporności tego rynku, 
wprowadzając większą wewnętrzną i 
zewnętrzną elastyczność, ograniczając 
jego segmentację i ułatwiając 
przechodzenie z jednego miejsca pracy na 
inne;

3. odnotowuje fakt, że kilka państw 
członkowskich przyjęło ważne reformy 
rynku pracy, wprowadzając większą 
wewnętrzną i zewnętrzną elastyczność; 
wzywa Komisję do dopilnowania, aby w 
wytycznych polityki znalazły się reformy 
rynku pracy zmierzające między innymi 
do ograniczenia segmentacji, ułatwienia 
przekwalifikowania zawodowego, 
sprzyjania włączenia grup szczególnie 
wrażliwych do rynku pracy, zwalczania 
ubóstwa pracujących, promowania 
równouprawnienia płci, wzmacniania 
praw pracowników mających nietypowe 
umowy oraz zapewniania większej 
ochrony socjalnej osobom 
samozatrudnionym;

Or. en

Poprawka 23
Ismail Ertug
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że kilka 
państw członkowskich przyjęło ważne 
reformy rynku pracy zmierzające do 
poprawy odporności tego rynku, 
wprowadzając większą wewnętrzną i 
zewnętrzną elastyczność, ograniczając jego 
segmentację i ułatwiając przechodzenie z 
jednego miejsca pracy na inne;

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że kilka 
państw członkowskich przyjęło ważne
reformy rynku pracy zmierzające do 
poprawy odporności tego rynku, 
wprowadzając większą wewnętrzną i 
zewnętrzną elastyczność, ograniczając jego 
segmentację i ułatwiając 
przekwalifikowanie zawodowe; podkreśla 
w kontekście tych reform konieczność 
wdrożenia w poszczególnych państwach 
członkowskich minimalnego 
wynagrodzenia za pracę na poziomie 
dostosowanym do stanu gospodarki, aby 
unikać niepewnego i niegodziwego 
zatrudnienia;

Or. de

Poprawka 24
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wyraża zaniepokojenie w związku z 
tym, że dążenie do większej 
konkurencyjności w Europie realizuje się 
jedynie poprzez dewaluację wynagrodzeń, 
a nie poprzez zwiększenie wydajności 
gospodarki; zwraca się do Komisji, by przy 
obliczaniu deficytu nie brała pod uwagę 
koniecznych inwestycji na rzecz innowacji 
i kształcenia, tak aby zapewnić większą 
wydajność w całej Unii Europejskiej;

Or. es
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Poprawka 25
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. z wielkim zaniepokojeniem zauważa, 
że pierwotne zalecenia dla poszczególnych 
krajów w formie zaproponowanej przez 
Komisję dla wielu państw członkowskich 
miały charakter nakazowy w odniesieniu 
do reform emerytalnych, podczas gdy 
takie reformy wymagają spójności 
politycznej i społecznej i mogą cieszyć się 
powodzeniem jedynie, jeśli zostaną 
wynegocjowane z partnerami 
społecznymi;

Or. en

Poprawka 26
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że wskaźnik zadłużenia w 
niektórych krajach nadal wzrasta i że w 
tych państwach członkowskich należy 
zintensyfikować działania zmierzające do 
promowania zatrudnienia i wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3b. ubolewa, że zalecenia Komisji dla 
państw członkowskich o największych 
marginesach budżetowych wydane z 
myślą o zwiększeniu popytu wewnętrznego 
są niewystarczające i koncentrują się na 
obniżeniu składek na ubezpieczenie 
społeczne, a nie na zwiększeniu 
wynagrodzeń netto; zwraca się do Komisji 
o dokonanie przeglądu wspomnianych 
zaleceń;

Or. es

Poprawka 28
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uznaje, że wszystkie państwa 
członkowskie otrzymały zalecenia 
odnośnie do poziomu udziału w rynku 
pracy; wzywa państwa członkowskie o 
wysokich wskaźnikach bezrobocia, by w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
zintensyfikowały czynne środki poprawy 
rynku pracy, jak usługi szkolenia i 
zatrudnienia, oraz by wprowadziły dalsze 
reformy ułatwiające dostęp do 
zatrudnienia, zapobiegające wczesnemu 
porzucaniu rynku pracy, ograniczające 
koszty pracy i zwalczające segmentację 
rynku pracy;

4. uznaje, że wszystkie państwa 
członkowskie otrzymały zalecenia 
odnośnie do poziomu uczestnictwa w 
rynku pracy; wzywa państwa członkowskie 
o wysokich wskaźnikach bezrobocia, by w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
zintensyfikowały czynne środki poprawy 
rynku pracy, jak usługi szkolenia i 
zatrudnienia, oraz by wprowadziły dalsze 
reformy ułatwiające dostęp do 
zatrudnienia;

Or. pt

Poprawka 29
Danuta Jazłowiecka
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uznaje, że wszystkie państwa 
członkowskie otrzymały zalecenia 
odnośnie do poziomu udziału w rynku 
pracy; wzywa państwa członkowskie o 
wysokich wskaźnikach bezrobocia, by w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
zintensyfikowały czynne środki poprawy 
rynku pracy, jak usługi szkolenia i 
zatrudnienia, oraz by wprowadziły dalsze 
reformy ułatwiające dostęp do 
zatrudnienia, zapobiegające wczesnemu 
porzucaniu rynku pracy, ograniczające 
koszty pracy i zwalczające segmentację 
rynku pracy;

4. uznaje, że wszystkie państwa 
członkowskie otrzymały zalecenia 
odnośnie do poziomu uczestnictwa w 
rynku pracy; wzywa państwa członkowskie 
o wysokich wskaźnikach bezrobocia, by w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
zintensyfikowały czynne środki poprawy 
rynku pracy, jak usługi szkolenia i 
zatrudnienia, oraz by wprowadziły dalsze 
reformy ułatwiające dostęp do 
zatrudnienia, zapobiegające wczesnemu 
porzucaniu rynku pracy, ograniczające 
koszty pracy i zwalczające segmentację 
rynku pracy, a także dostosowujące 
umiejętności pracowników do wymogów
rynku pracy;

Or. en

Poprawka 30
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uznaje, że wszystkie państwa 
członkowskie otrzymały zalecenia 
odnośnie do poziomu udziału w rynku 
pracy; wzywa państwa członkowskie o 
wysokich wskaźnikach bezrobocia, by w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
zintensyfikowały czynne środki poprawy 
rynku pracy, jak usługi szkolenia i 
zatrudnienia, oraz by wprowadziły dalsze 
reformy ułatwiające dostęp do 
zatrudnienia, zapobiegające wczesnemu 
porzucaniu rynku pracy, ograniczające 
koszty pracy i zwalczające segmentację 
rynku pracy;

4. uznaje, że wszystkie państwa
członkowskie otrzymały zalecenia 
odnośnie do poziomu uczestnictwa w 
rynku pracy; wzywa państwa członkowskie 
o wysokich wskaźnikach bezrobocia, by w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
zintensyfikowały czynne środki poprawy 
rynku pracy, jak usługi szkolenia i 
zatrudnienia, oraz by wprowadziły dalsze 
reformy ułatwiające dostęp do 
zatrudnienia, zapobiegające wczesnemu 
porzucaniu rynku pracy, zwalczające 
segmentację rynku pracy; stwierdza, że 
przejściowo w państwach członkowskich 
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konieczne będzie wspieranie kształcenia i 
tworzenia miejsc pracy przez państwo, aby 
zapobiec bezrobociu długotrwałemu i 
umożliwić osobom młodym wejście na 
rynek pracy; w tym kontekście wzywa 
państwa członkowskie, Komisję i Radę do 
przedstawienia programów inwestycji na 
rzecz stworzenia trwałych miejsc pracy, 
stwierdza, że należy określić wiążące cele 
w ramach zrównoważonej walki z 
bezrobociem, które spowodują 
uruchomienie inwestycji w państwach 
członkowskich;

Or. de

Poprawka 31
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uznaje, że wszystkie państwa 
członkowskie otrzymały zalecenia 
odnośnie do poziomu udziału w rynku 
pracy; wzywa państwa członkowskie o 
wysokich wskaźnikach bezrobocia, by w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
zintensyfikowały czynne środki poprawy 
rynku pracy, jak usługi szkolenia i 
zatrudnienia, oraz by wprowadziły dalsze 
reformy ułatwiające dostęp do 
zatrudnienia, zapobiegające wczesnemu 
porzucaniu rynku pracy, ograniczające 
koszty pracy i zwalczające segmentację 
rynku pracy;

4. uznaje, że wszystkie państwa 
członkowskie otrzymały zalecenia 
odnośnie do poziomu uczestnictwa w 
rynku pracy; wzywa państwa członkowskie 
o wysokich wskaźnikach bezrobocia, by w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
zintensyfikowały czynne, wszechstronne i 
sprzyjające włączeniu społecznemu środki 
poprawy rynku pracy, jak usługi szkolenia 
i zatrudnienia, oraz by wprowadziły dalsze 
reformy ułatwiające dostęp do 
zatrudnienia, zapobiegające wczesnemu 
porzucaniu rynku pracy, ograniczające 
koszty pracy i zwalczające segmentację 
rynku pracy;

Or. de

Poprawka 32
Marije Cornelissen
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uznaje, że wszystkie państwa 
członkowskie otrzymały zalecenia 
odnośnie do poziomu udziału w rynku 
pracy; wzywa państwa członkowskie o 
wysokich wskaźnikach bezrobocia, by w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
zintensyfikowały czynne środki poprawy 
rynku pracy, jak usługi szkolenia i 
zatrudnienia, oraz by wprowadziły dalsze 
reformy ułatwiające dostęp do 
zatrudnienia, zapobiegające wczesnemu 
porzucaniu rynku pracy, ograniczające
koszty pracy i zwalczające segmentację 
rynku pracy;

4. uznaje, że wszystkie państwa 
członkowskie otrzymały zalecenia 
odnośnie do poziomu uczestnictwa w 
rynku pracy; wzywa państwa członkowskie 
o niskich wskaźnikach uczestnictwa w 
rynku pracy, by w porozumieniu z 
partnerami społecznymi zintensyfikowały 
czynne środki poprawy rynku pracy, jak 
usługi szkolenia i zatrudnienia, oraz by 
wprowadziły dalsze reformy ułatwiające 
dostęp do zatrudnienia wysokiej jakości, 
ułatwiające pogodzenie pracy z życiem 
prywatnym, zapobiegające wczesnemu 
porzucaniu rynku pracy, przesuwające 
podatki z opodatkowania pracy na 
opodatkowanie środowiskowe,
ograniczając tym samym koszty pracy, i 
zwalczające segmentację rynku pracy; 
podkreśla potrzebę zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju jakości pracy 
oraz aktywnego zwalczania wzrastającego 
ubóstwa pracujących;

Or. en

Poprawka 33
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uznaje, że wszystkie państwa 
członkowskie otrzymały zalecenia 
odnośnie do poziomu udziału w rynku 
pracy; wzywa państwa członkowskie o 
wysokich wskaźnikach bezrobocia, by w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
zintensyfikowały czynne środki poprawy 

4. uznaje, że wszystkie państwa 
członkowskie otrzymały zalecenia 
odnośnie do poziomu uczestnictwa w 
rynku pracy; wzywa państwa członkowskie 
o wysokich wskaźnikach bezrobocia, by w 
porozumieniu z partnerami społecznymi 
zintensyfikowały czynne środki poprawy 
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rynku pracy, jak usługi szkolenia i 
zatrudnienia, oraz by wprowadziły dalsze 
reformy ułatwiające dostęp do 
zatrudnienia, zapobiegające wczesnemu 
porzucaniu rynku pracy, ograniczające 
koszty pracy i zwalczające segmentację 
rynku pracy;

rynku pracy, jak usługi szkolenia i 
zatrudnienia, oraz by wprowadziły dalsze 
reformy ułatwiające dostęp do 
zatrudnienia, zapobiegające wczesnemu 
porzucaniu rynku pracy, zwiększające 
konkurencyjność i zwalczające 
segmentację rynku pracy;

Or. en

Poprawka 34
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uznaje, że wzrost i waloryzacja 
świadczeń emerytalnych i wynagrodzeń, w 
szczególności w państwach o mniej 
stabilnej gospodarce, mają zasadnicze 
znaczenie dla dynamizacji rynków 
wewnętrznych tych państw oraz dla 
poprawy warunków życia pracowników i 
ich rodzin;

Or. pt

Poprawka 35
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje wydane 
przez Komisję zalecenia dla 
poszczególnych krajów w obszarze 
opodatkowania środowiskowego; 
podkreśla pozytywny wpływ na obszary 
budżetu i zatrudnienia oraz pozytywne 
skutki społeczne i środowiskowe 
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wynikające z przesunięcia punktu 
ciężkości opodatkowania pracy na 
opodatkowanie środowiskowe oraz ze 
stopniowego wycofywania dotacji 
mających szkodliwe skutki dla 
środowiska, wzywa Komisję do 
ustanowienia opodatkowania 
środowiskowego jako priorytetu w 
najbliższej rocznej analizie wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 36
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. ubolewa nad faktem, że żadne 
zalecenia dla poszczególnych krajów nie 
omawiają wyzwania, jakie stanowi wpływ 
zasad opodatkowania pracy na inwestycje
długoterminowe, oraz rezultatu w 
kategoriach tworzenia miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 37
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. ubolewa nad tymi zaleceniami dla 
poszczególnych krajów, które zmierzają do 
decentralizacji ustalania wynagrodzenia i 
rokowań zbiorowych; wzywa Komisję do 
powstrzymania się w przyszłości od tych 
zaleceń;
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Or. en

Poprawka 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że sytuacja bezrobotnych 
ludzi młodych jest szczególnie niepokojąca 
i wymaga podjęcia pilnego działania; 
domaga się przyjęcia europejskiego paktu 
na rzecz zatrudnienia młodych, który 
wprowadziłby w życie od dawna 
zatwierdzone środki i zadeklarował nowe 
zasoby i środki do zwalczania bezrobocia 
młodych;

5. przypomina, że sytuacja bezrobotnych 
ludzi młodych jest szczególnie niepokojąca 
i wymaga podjęcia pilnego działania; 
domaga się przyjęcia europejskiego paktu 
na rzecz zatrudnienia młodych, który 
miałby na celu realizację i konkretyzację 
środków zatwierdzonych w ramach Paktu 
na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia z czerwca 2012 r. oraz 
oprócz tego przyjęcie nowych zasobów i 
środków;

Or. es

Poprawka 39
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że sytuacja bezrobotnych 
ludzi młodych jest szczególnie niepokojąca 
i wymaga podjęcia pilnego działania; 
domaga się przyjęcia europejskiego paktu 
na rzecz zatrudnienia młodych, który 
wprowadziłby w życie od dawna 
zatwierdzone środki i zadeklarował nowe 
zasoby i środki do zwalczania bezrobocia 
młodych;

5. przypomina, że sytuacja bezrobotnych 
ludzi młodych jest szczególnie niepokojąca 
i wymaga podjęcia pilnego działania; 
domaga się przyjęcia europejskiego paktu 
na rzecz zatrudnienia młodych, który 
wprowadziłby w życie od dawna 
zatwierdzone środki i zadeklarował nowe 
zasoby i środki do zwalczania bezrobocia
osób młodych, zmniejszając liczbę 
młodzieży niekształcącej się, niepracującej 
ani nieszkolącej się (NEET) i zwalczając 
ubóstwo wśród młodzieży, z 
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uwzględnieniem jakościowego aspektu 
godnej pracy z pełnym poszanowaniem 
podstawowych norm pracy;

Or. en

Poprawka 40
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. oczekuje koncentracji wydatków na 
wstępie dla Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych zgodnie z 
wezwaniem EMPL w jej poprawkach do 
RWP;

Or. en

Poprawka 41
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowaną przez Radę gwarancję dla 
młodzieży oraz przeznaczenie 6 mld EUR 
na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych jako części kolejnych WRF; 
wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia programów gwarancji dla 
młodzieży;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowaną przez Radę gwarancję dla 
młodzieży oraz przeznaczenie 6 mld EUR 
na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych jako części kolejnych WRF; 
wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia programów gwarancji dla 
młodzieży; wyraża zadowolenie, że 
fundusze te można wykorzystać w 
pierwszych dwóch latach kolejnych
perspektyw finansowych; przypomina, że 
wspomniana kwota nie jest jednak 
wystarczająca i powinna pokryć pierwszy 
etap działań przeciwdziałających 



AM\944149PL.doc 25/52 PE516.693v01-00

PL

bezrobociu osób młodych; podkreśla, że 
oszacowana przez MOP kwota na 
realizację skutecznego programu walki z 
bezrobociem osób młodych w UE wynosi 
21 mld EUR;

Or. es

Poprawka 42
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowaną przez Radę gwarancję dla 
młodzieży oraz przeznaczenie 6 mld EUR 
na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych jako części kolejnych WRF; 
wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia programów gwarancji dla 
młodzieży;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowaną przez Radę gwarancję dla 
młodzieży oraz stwierdza, że przeznaczenie 
6 mld EUR na inicjatywę na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych jako części 
kolejnych WRF nie wystarczy, aby trwale 
zwalczyć bezrobocie osób młodych; wzywa 
Radę do jak największego wspierania 
państw członkowskich we wdrażaniu
programów gwarancji dla młodzieży;

Or. de

Poprawka 43
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowaną przez Radę gwarancję dla 
młodzieży oraz przeznaczenie 6 mld EUR 
na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych jako części kolejnych WRF; 
wzywa państwa członkowskie do 

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowaną przez Radę gwarancję dla 
młodzieży oraz przeznaczenie 6 mld EUR 
na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych jako części kolejnych WRF; 
wzywa państwa członkowskie do 
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wdrożenia programów gwarancji dla 
młodzieży;

wdrożenia programów gwarancji dla 
młodzieży i efektywnego wykorzystywania 
dostępnych zasobów koncentrując 
działania na osobach w najtrudniejszej 
sytuacji;

Or. en

Poprawka 44
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje
zaproponowaną przez Radę gwarancję dla 
młodzieży oraz przeznaczenie 6 mld EUR 
na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych jako części kolejnych WRF; 
wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia programów gwarancji dla 
młodzieży;

6. uznaje zaproponowaną przez Radę 
gwarancję dla młodzieży oraz 
przeznaczenie 6 mld EUR na inicjatywę na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych jako 
części kolejnych WRF; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia programów 
gwarancji dla młodzieży; w tym kontekście 
odsyła do opracowania MOP pt. 
„EuroZone job crisis: trends and policy 
responses” („Kryzys zatrudnienia w 
strefie euro: trendy i rozwiązania 
polityczne”), mówiącego o potrzebie 
zastrzyku finansowego na poziomie 21 
mld EUR w celu rzeczywistego 
przyczynienia się do poprawy sytuacji 
bezrobocia osób młodych, co potwierdza, 
że przydzielone środki są wyraźnie 
niewystarczające;

Or. pt

Poprawka 45
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowaną przez Radę gwarancję dla 
młodzieży oraz przeznaczenie 6 mld EUR 
na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych jako części kolejnych WRF; 
wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia programów gwarancji dla 
młodzieży;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowaną przez Radę gwarancję dla 
młodzieży oraz przeznaczenie 6 mld EUR 
na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych jako części kolejnych WRF; 
wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia programów gwarancji dla 
młodzieży; podkreśla, że aby skutecznie 
wdrożyć gwarancję dla młodzieży, według 
MOP w samej strefie euro potrzeba 21 
mld EUR1, podczas gdy roczne koszty 
bezrobocia osób młodych w Unii wynoszą 
153 mld EUR, co odpowiada 1,2% PKB 
UE2; dlatego wzywa państwa 
członkowskie do zintensyfikowania swoich 
starań w walce z bezrobociem osób 
młodych;
__________________
1 Zob. International Labour 
Organization: Eurozone Job Crisis.
Trends and Policy Responses. Genewa, 
2012.
2 Zob. Eurofound: NEETs – Young 
people not in employment, education or 
training: Characteristics, costs and policy 
responses in Europe. Urząd Publikacji 
Unii Europejskiej, Luksemburg 2012.

Or. de

Poprawka 46
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowaną przez Radę gwarancję dla 
młodzieży oraz przeznaczenie 6 mld EUR 
na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowaną przez Radę gwarancję dla 
młodzieży oraz przeznaczenie 6 mld EUR 
na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
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młodych jako części kolejnych WRF; 
wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia programów gwarancji dla 
młodzieży;

młodych jako części kolejnych WRF; 
wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia programów gwarancji dla 
młodzieży; wzywa Komisję i Radę do 
dopilnowania, aby również państwa 
członkowskie objęte procedurą 
nadmiernego deficytu dysponowały 
przestrzenią fiskalną pozwalającą na 
skorzystanie z tych środków, w 
szczególności poprzez tymczasowe 
zwolnienie z naliczania nadmiernego 
deficytu od współfinansowania przez 
państwa członkowskie środków do 
zwalczania bezrobocia osób młodych;

Or. en

Poprawka 47
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowaną przez Radę gwarancję dla 
młodzieży oraz przeznaczenie 6 mld EUR 
na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych jako części kolejnych WRF; 
wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia programów gwarancji dla 
młodzieży;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
zaproponowaną przez Radę gwarancję dla 
młodzieży oraz przeznaczenie 6 mld EUR 
na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych jako części kolejnych WRF; 
wzywa państwa członkowskie do pilnego
wdrożenia programów gwarancji dla 
młodzieży;

Or. en

Poprawka 48
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla potrzebę zapewnienia 
większej sprawiedliwości w systemach 
podatkowych, w szczególności bardziej 
progresywnych systemów podatkowych 
oraz przesunięcia bazy podatkowej z pracy 
na inne źródła;

Or. en

Poprawka 49
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca Komisję do dalszego 
propagowania prac zespołów zadaniowych
ds. zatrudnienia ludzi młodych, aby pomóc
państwom członkowskim o najwyższych 
poziomach bezrobocia młodych w takim 
przeprogramowaniu finansowania 
strukturalnego UE, by ukierunkować je na 
ludzi młodych; z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji, by doskonalić europejski 
portal mobilności zawodowej (EURES) 
poprzez zintensyfikowanie i poszerzenie 
jego zakresu działań, w szczególności 
poprzez propagowanie mobilności ludzi 
młodych;

7. wyraża rozczarowanie w związku z 
wynikami prac zespołów zadaniowych ds. 
zatrudnienia ludzi młodych w państwach 
członkowskich o najwyższych poziomach 
bezrobocia osób młodych po
przeprogramowaniu finansowania 
strukturalnego UE z myślą o
ukierunkowaniu go na ludzi młodych; z 
zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, 
by doskonalić europejski portal mobilności 
zawodowej (EURES) poprzez 
zintensyfikowanie i poszerzenie jego 
zakresu działań, w szczególności poprzez 
propagowanie mobilności ludzi młodych;

Or. es

Poprawka 50
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. zachęca Komisję do dalszego 
propagowania prac zespołów zadaniowych 
ds. zatrudnienia ludzi młodych, aby pomóc 
państwom członkowskim o najwyższych 
poziomach bezrobocia młodych w takim 
przeprogramowaniu finansowania 
strukturalnego UE, by ukierunkować je na 
ludzi młodych; z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji, by doskonalić europejski 
portal mobilności zawodowej (EURES) 
poprzez zintensyfikowanie i poszerzenie 
jego zakresu działań, w szczególności 
poprzez propagowanie mobilności ludzi 
młodych;

7. zachęca Komisję do dalszego 
propagowania prac zespołów zadaniowych 
ds. zatrudnienia ludzi młodych, aby pomóc 
państwom członkowskim o najwyższych 
poziomach bezrobocia osób młodych w 
takim przeprogramowaniu finansowania 
strukturalnego UE, by ukierunkować je na 
ludzi młodych; z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji, by doskonalić europejski 
portal mobilności zawodowej (EURES) 
poprzez zintensyfikowanie i poszerzenie 
jego zakresu działań, w szczególności 
poprzez propagowanie mobilności ludzi 
młodych; jednocześnie stwierdza jednak, 
że mobilność musi pozostać dobrowolna i 
nie można z tego powodu ograniczać 
starań na rzecz tworzenia miejsc pracy i 
kształcenia na miejscu;

Or. de

Poprawka 51
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca Komisję do dalszego 
propagowania prac zespołów zadaniowych 
ds. zatrudnienia ludzi młodych, aby pomóc 
państwom członkowskim o najwyższych 
poziomach bezrobocia młodych w takim 
przeprogramowaniu finansowania 
strukturalnego UE, by ukierunkować je na 
ludzi młodych; z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji, by doskonalić europejski 
portal mobilności zawodowej (EURES) 
poprzez zintensyfikowanie i poszerzenie 
jego zakresu działań, w szczególności 
poprzez propagowanie mobilności ludzi 
młodych;

7. zachęca Komisję do dalszego 
propagowania prac zespołów zadaniowych 
ds. zatrudnienia ludzi młodych, aby pomóc 
państwom członkowskim o najwyższych 
poziomach bezrobocia osób młodych w 
takim przeprogramowaniu finansowania 
strukturalnego UE, by ukierunkować je na 
ludzi młodych; z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji, by doskonalić europejski 
portal mobilności zawodowej (EURES) 
poprzez zintensyfikowanie i poszerzenie 
jego zakresu działań, w szczególności 
poprzez propagowanie mobilności ludzi 
młodych; wzywa Komisję do 
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zaproponowania ram jakości staży, które 
będą obejmowały między innymi kryteria 
sprawiedliwego wynagradzania, cele 
szkolenia, warunki pracy, a także normy 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; wzywa 
Komisję, państwa członkowskie i 
europejskich partnerów społecznych do 
ambitnego wdrażania sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego;

Or. de

Poprawka 52
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca Komisję do dalszego 
propagowania prac zespołów zadaniowych 
ds. zatrudnienia ludzi młodych, aby pomóc 
państwom członkowskim o najwyższych 
poziomach bezrobocia młodych w takim 
przeprogramowaniu finansowania 
strukturalnego UE, by ukierunkować je na 
ludzi młodych; z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar Komisji, by doskonalić europejski 
portal mobilności zawodowej (EURES) 
poprzez zintensyfikowanie i poszerzenie 
jego zakresu działań, w szczególności 
poprzez propagowanie mobilności ludzi 
młodych;

7. zachęca Komisję do dalszego 
propagowania prac zespołów zadaniowych 
ds. zatrudnienia ludzi młodych, aby pomóc 
państwom członkowskim o najwyższych 
poziomach bezrobocia osób młodych w 
takim przeprogramowaniu finansowania 
strukturalnego UE z wieloletnich ram 
finansowych na lata 2007–2013, by 
ukierunkować je na ludzi młodych; z 
zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, 
by doskonalić europejski portal mobilności 
zawodowej (EURES) poprzez 
zintensyfikowanie i poszerzenie jego 
zakresu działań, w szczególności poprzez 
propagowanie mobilności ludzi młodych;

Or. en

Poprawka 53
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7a. biorąc pod uwagę, że coraz większa 
liczba pracowników, zwłaszcza młodych, 
opuszcza swój kraj pochodzenia i szuka 
zatrudnienia w innych państwach UE, 
uznaje za priorytetowe, by opracować 
właściwe środki w celu zagwarantowania 
mobilności nabywanych praw socjalnych, 
w szczególności świadczeń dla 
bezrobotnych i emerytur; jest zdania, że w 
tej sytuacji EURES powinien odgrywać 
bardziej istotną rolę w dialogu w 
dziedzinie zatrudnienia pomiędzy 
poszczególnymi państwami 
członkowskimi; z zadowoleniem przyjmuje 
rozwinięcie europejskiego portalu 
mobilności i wnioskuje, by wraz z 
państwami członkowskimi opracować w 
tym celu ukierunkowaną strategię;

Or. es

Poprawka 54
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że po 
raz pierwszy niektóre zalecenia dla 
poszczególnych krajów omawiają 
szczególną sytuację państw członkowskich 
w odniesieniu do ubóstwa; mocno potępia 
fakt, że żadne z zaleceń dla 
poszczególnych krajów nie omawia w 
szczególności przypadku rynku pracy, z 
którego kobiety są wyłączone i w którym 
nie przewidziano żadnych środków 
zmierzających do ich włączenia;

Or. en
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Poprawka 55
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia programów zapewniających 
większy dostęp do finansowania dla MŚP 
w celu stymulowania wzrostu 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 56
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla potrzebę większej 
elastyczności budżetowej w celu 
zaspokojenia specyficznych potrzeb 
poszczególnych państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 57
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że podniesienie udziału 
kobiet, pracowników starszych i 
niepełnosprawnych w rynku pracy wymaga 

8. podkreśla, że podniesienie uczestnictwa
kobiet, pracowników starszych i 
niepełnosprawnych w rynku pracy wymaga 
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podjęcia szczególnego działania poprzez 
zapewnienie skuteczności bodźców 
mobilizujących te osoby do powrotu do 
pracy lub pozostania w niej; przypomina, 
że kluczową rolę odgrywają przy tym 
jakość, przystępność cenowa i dostępność 
usług związanych z wczesną edukacją i 
opieką nad dziećmi;

podjęcia szczególnego działania poprzez 
zapewnienie skuteczności bodźców 
mobilizujących te osoby do powrotu do 
pracy lub pozostania w niej; przypomina, 
że kluczową rolę odgrywają przy tym 
jakość, przystępność cenowa i dostępność 
usług związanych z wczesną edukacją, 
opieką nad dziećmi i opieką nad osobami 
starszymi;

Or. en

Poprawka 58
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że długotrwali bezrobotni 
powinni być wspierani aktywizującymi 
zachętami, jak np. programami „praca 
zamiast zasiłku”, oraz odpowiednimi
systemami świadczeń w odbudowaniu 
więzi z rynkiem pracy;

9. podkreśla, że długotrwale bezrobotni 
powinni być wspierani aktywizującymi 
zachętami, jak np. programami „praca 
zamiast zasiłku”, oraz dostosowanymi do 
potrzeb ludzi systemami świadczeń w 
odbudowaniu więzi z rynkiem pracy;

Or. de

Poprawka 59
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla, że długotrwali bezrobotni 
powinni być wspierani aktywizującymi 
zachętami, jak np. programami „praca 
zamiast zasiłku”, oraz odpowiednimi 
systemami świadczeń w odbudowaniu
więzi z rynkiem pracy;

9. podkreśla, że długotrwale bezrobotni 
powinni być wspierani poprzez tworzenie 
miejsc pracy i zintegrowane podejścia 
oparte na aktywnym włączaniu, w tym 
pozytywne aktywizujące zachęty, jak np. 
indywidualne poradnictwo oraz programy
„praca zamiast zasiłku”, odpowiednie 
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systemy świadczeń oraz dostęp do usług 
wysokiej jakości w celu ułatwienia im 
odbudowywania więzi z rynkiem pracy i 
uzyskania dostępu do miejsc pracy 
wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 60
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny podjąć rygorystyczne działania w 
celu poprawy bezpieczeństwa 
pracowników poprzez stopniową 
eliminację niepewnego zatrudnienia oraz 
nietypowych umów, na rzecz ograniczenia 
i zmniejszenia niepewnych form 
zatrudnienia, których niewłaściwe 
stosowanie powinno być karane; 
podkreśla, że do państw członkowskich 
należy zatem połączenie umów 
bezpiecznych i solidnych ze sprzyjającymi 
aktywności strategiami politycznymi
rynku pracy, z systemem uczenia się przez 
całe życie, ze skutecznymi systemami 
ubezpieczenia społecznego o wysokiej 
jakości, którym towarzyszyć będą jasno
określone prawa przysługujące osobom 
bezrobotnym, w celu zagwarantowania im 
odpowiednich przywilejów oraz 
konkretnych środków umożliwiających im 
znalezienie pracy lub otrzymanie wysokiej 
jakości kształcenia zawodowego, które 
przełoży się na uaktualnienie ich 
możliwości i kompetencji;

Or. pt
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Poprawka 61
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. przypomina o tym, że ogromny 
potencjał gospodarczy i w zakresie 
zatrudnienia, jaki drzemie w sektorze 
usług, pozostaje niewykorzystany; apeluje 
o pełne i właściwe wdrożenie unijnych 
dyrektyw usługowych; wzywa państwa 
członkowskie do zniesienia przeszkód w 
sektorze detalicznym i nadmiernych 
ograniczeń w usługach świadczonych w 
ramach wolnych zawodów i zawodów 
regulowanych;

10. przypomina o tym, że ogromny 
potencjał gospodarczy i w zakresie 
zatrudnienia, jaki drzemie w sektorze 
usług, pozostaje niewykorzystany; apeluje 
o pełne i właściwe wdrożenie unijnej 
dyrektywy usługowej; jednocześnie 
wskazuje, że normy płacowe i socjalne 
powinny zostać utrzymane we wszystkich 
obszarach; wzywa państwa członkowskie 
do ustanowienia ustawowego 
minimalnego wynagrodzenia za pracę na 
podstawie typowych w danej branży 
układów zbiorowych we wszystkich 
obszarach, które nie są objęte 
porozumieniami zbiorowymi między 
partnerami społecznymi;

Or. de

Poprawka 62
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. przypomina o tym, że ogromny 
potencjał gospodarczy i w zakresie 
zatrudnienia, jaki drzemie w sektorze 
usług, pozostaje niewykorzystany; apeluje 
o pełne i właściwe wdrożenie unijnych 
dyrektyw usługowych; wzywa państwa 
członkowskie do zniesienia przeszkód w 
sektorze detalicznym i nadmiernych 
ograniczeń w usługach świadczonych w 
ramach wolnych zawodów i zawodów 
regulowanych;

10. przypomina o tym, że ogromny 
potencjał gospodarczy i w zakresie 
zatrudnienia, jaki drzemie w sektorze 
usług, pozostaje niewykorzystany; apeluje 
o pełne i właściwe wdrożenie unijnej 
dyrektywy usługowej; wzywa państwa 
członkowskie do zniesienia przeszkód w 
sektorze detalicznym i nadmiernych 
ograniczeń w usługach świadczonych w 
ramach wolnych zawodów i zawodów 
regulowanych; jednocześnie wzywa do 



AM\944149PL.doc 37/52 PE516.693v01-00

PL

zniesienia przeszkód dotyczących 
swobodnego przepływu pracowników w 
celu zwiększenia mobilności i 
optymalizacji wykorzystania kapitału 
ludzkiego UE;

Or. en

Poprawka 63
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. przypomina o tym, że ogromny 
potencjał gospodarczy i w zakresie 
zatrudnienia, jaki drzemie w sektorze 
usług, pozostaje niewykorzystany; apeluje 
o pełne i właściwe wdrożenie unijnych 
dyrektyw usługowych; wzywa państwa 
członkowskie do zniesienia przeszkód w 
sektorze detalicznym i nadmiernych 
ograniczeń w usługach świadczonych w 
ramach wolnych zawodów i zawodów 
regulowanych;

10. przypomina znaczenie usług 
publicznych dla zagwarantowania praw 
socjalnych; wzywa państwa członkowskie 
do ich wzmocnienia i do zaprzestania 
polityki zwolnień urzędników służby 
cywilnej; podkreśla, że wdrażanie usług 
prywatnych nie powinno odbywać się 
kosztem likwidacji sieci usług 
publicznych;

Or. pt

Poprawka 64
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. przypomina o tym, że ogromny
potencjał gospodarczy i w zakresie 
zatrudnienia, jaki drzemie w sektorze 
usług, pozostaje niewykorzystany; apeluje 
o pełne i właściwe wdrożenie unijnych 
dyrektyw usługowych; wzywa państwa 

10. przypomina o tym, że pełny potencjał 
gospodarczy i w zakresie zatrudnienia, jaki 
drzemie w sektorze usług, pozostaje 
niewykorzystany; apeluje o pełne i 
właściwe wdrożenie unijnej dyrektywy 
usługowej przy jednoczesnym 
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członkowskie do zniesienia przeszkód w 
sektorze detalicznym i nadmiernych 
ograniczeń w usługach świadczonych w 
ramach wolnych zawodów i zawodów 
regulowanych;

zabezpieczeniu obowiązków świadczenia 
usług publicznych mogących zapewnić 
wszystkim powszechny dostęp do usług 
wysokiej jakości po przystępnych cenach; 
wzywa państwa członkowskie do 
inwestowania szczególnie w usługi 
społeczne wysokiej jakości; wzywa 
państwa członkowskie do zniesienia 
przeszkód w sektorze detalicznym i 
nadmiernych ograniczeń w usługach 
świadczonych w ramach wolnych 
zawodów i zawodów regulowanych;

Or. en

Poprawka 65
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. podkreśla potencjał w zakresie 
zatrudnienia, jaki niesie gospodarka
ekologiczna, która według szacunków 
Komisji mogłaby do roku 2020 stworzyć 5 
milionów miejsc pracy w samych 
sektorach efektywności energetycznej oraz 
energii odnawialnej pod warunkiem, że 
wdrożone zostaną zasady ambitnej polityki 
klimatycznej i energetycznej; wzywa 
państwa członkowskie do zapewnienia 
wystarczających poziomów inwestycji w 
tych sektorach oraz do przewidywania 
przyszłych umiejętności pracowników i 
gwarantowania jakości miejsc pracy w 
ramach „zielonego zatrudnienia”; wzywa 
Komisję do włączenia wykorzystywania 
potencjału gospodarki ekologicznej w 
zakresie zatrudnienia jako priorytetu do 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 
2014 r.;

Or. en
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Poprawka 66
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. zwraca się do Komisji Europejskiej o 
opracowanie zielonej księgi nt. 
minimalnego zasiłku dla bezrobotnych w 
strefie euro jako automatycznego 
stabilizatora po debacie na posiedzeniu 
plenarnym dotyczącej wymiaru 
społecznego UGW oraz przesłuchaniu 
zorganizowanym 9 lipca 2013 r. przez 
komisję EMPL Parlamentu 
Europejskiego;

Or. en

Poprawka 67
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. przypomina o nieadekwatności 
umiejętności i sytuacjach zatorowych w 
wielu regionach i sektorach, a także o 
niezdolności niektórych systemów 
oświatowych i szkoleniowych do radzenia 
sobie z wymogami rynku; z zadowoleniem 
przyjmuje podjęte przez kilka państw 
członkowskich reformy systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego w celu 
dostosowania ich do umiejętności i 
kompetencji potrzebnych na rynku pracy, 
zwłaszcza u ludzi młodych; przypomina, 
że prawie wszystkie państwa członkowskie 
muszą podjąć dalsze działania i inwestycje 
w obszarze kształcenia i szkoleń;

11. przypomina, że wszystkie państwa 
członkowskie powinny dołożyć większych 
starań, by dostosować swoje systemy 
kształcenia do potrzeb rynku pracy; 
wyraża ubolewanie, że Komisja w swoich 
zaleceniach nie zwróciła się do państw 
członkowskich, które realizują cięcia 
budżetowe kosztem programów 
edukacyjnych, by nadal inwestowały w 
kształcenie;
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Or. es

Poprawka 68
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. przypomina o nieadekwatności 
umiejętności i sytuacjach zatorowych w 
wielu regionach i sektorach, a także o 
niezdolności niektórych systemów 
oświatowych i szkoleniowych do radzenia 
sobie z wymogami rynku; z zadowoleniem 
przyjmuje podjęte przez kilka państw 
członkowskich reformy systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego w celu 
dostosowania ich do umiejętności i 
kompetencji potrzebnych na rynku pracy, 
zwłaszcza u ludzi młodych; przypomina, 
że prawie wszystkie państwa członkowskie 
muszą podjąć dalsze działania i inwestycje 
w obszarze kształcenia i szkoleń;

11. przypomina o nieadekwatności 
umiejętności i sytuacjach zatorowych w 
wielu regionach i sektorach, a także o 
niezdolności niektórych systemów
kształcenia i szkoleniowych do radzenia 
sobie z wymogami rynku; z zadowoleniem 
przyjmuje podjęte przez kilka państw 
członkowskich reformy systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego w celu 
dostosowania ich do umiejętności i 
kompetencji potrzebnych na rynku pracy, 
zwłaszcza u ludzi młodych; przypomina, 
że prawie wszystkie państwa członkowskie 
muszą podjąć dalsze działania i inwestycje 
w obszarze kształcenia i szkoleń; 
wskazuje, że oszczędności i dążenie do 
konsolidacji budżetowej nie mogą 
zahamować inwestycji w kształcenie i 
pewne miejsca pracy;

Or. de

Poprawka 69
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. przypomina o nieadekwatności 
umiejętności i sytuacjach zatorowych w 
wielu regionach i sektorach, a także o 
niezdolności niektórych systemów 

11. przypomina o nieadekwatności 
umiejętności i sytuacjach zatorowych w 
wielu regionach i sektorach, a także o 
niezdolności niektórych systemów 
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oświatowych i szkoleniowych do radzenia 
sobie z wymogami rynku; z zadowoleniem 
przyjmuje podjęte przez kilka państw 
członkowskich reformy systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego w celu 
dostosowania ich do umiejętności i 
kompetencji potrzebnych na rynku pracy, 
zwłaszcza u ludzi młodych; przypomina, że 
prawie wszystkie państwa członkowskie
muszą podjąć dalsze działania i inwestycje 
w obszarze kształcenia i szkoleń;

kształcenia i szkoleniowych do radzenia 
sobie z wymogami rynku; uważa, że 
instytucje kształcenia i/lub szkolenia 
powinny zapewnić staże wymagane przez 
program studiów, umożliwiające 
studentom uzupełnienie programu 
nauczania, nabycie doświadczenia w 
studiowanej przez nich dziedzinie, a także 
w zakresie uczenia się i zrozumienia 
sposobów wykonywania pracy; 
przypomina, że prawie wszystkie państwa 
członkowskie muszą podjąć dalsze 
działania i inwestycje w obszarze 
kształcenia i szkoleń;

Or. pt

Poprawka 70
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. przypomina o nieadekwatności 
umiejętności i sytuacjach zatorowych w 
wielu regionach i sektorach, a także o 
niezdolności niektórych systemów 
oświatowych i szkoleniowych do radzenia 
sobie z wymogami rynku; z zadowoleniem 
przyjmuje podjęte przez kilka państw 
członkowskich reformy systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego w celu 
dostosowania ich do umiejętności i 
kompetencji potrzebnych na rynku pracy, 
zwłaszcza u ludzi młodych; przypomina, 
że prawie wszystkie państwa członkowskie 
muszą podjąć dalsze działania i inwestycje 
w obszarze kształcenia i szkoleń;

11. z zadowoleniem przyjmuje podjęte 
przez kilka państw członkowskich reformy 
systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego w celu dostosowania ich do 
umiejętności i kompetencji potrzebnych na 
rynku pracy, zwłaszcza u ludzi młodych;
podkreśla w tym kontekście zalety 
dualnego systemu kształcenia; 
przypomina, że prawie wszystkie państwa 
członkowskie muszą podjąć dalsze 
działania i inwestycje w obszarze 
kształcenia i szkoleń;

Or. de
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Poprawka 71
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. przypomina o nieadekwatności 
umiejętności i sytuacjach zatorowych w 
wielu regionach i sektorach, a także o 
niezdolności niektórych systemów 
oświatowych i szkoleniowych do radzenia 
sobie z wymogami rynku; z zadowoleniem 
przyjmuje podjęte przez kilka państw 
członkowskich reformy systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego w celu 
dostosowania ich do umiejętności i 
kompetencji potrzebnych na rynku pracy, 
zwłaszcza u ludzi młodych; przypomina, 
że prawie wszystkie państwa członkowskie 
muszą podjąć dalsze działania i inwestycje 
w obszarze kształcenia i szkoleń;

11. przypomina o nieadekwatności 
umiejętności i sytuacjach zatorowych w 
wielu regionach i sektorach, a także o 
niezdolności niektórych systemów 
kształcenia i szkoleniowych do radzenia 
sobie z wymogami rynku i potrzebami 
pracowników; z zadowoleniem przyjmuje 
podjęte przez kilka państw członkowskich 
reformy systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego w celu dostosowania ich do 
umiejętności i kompetencji potrzebnych na 
rynku pracy oraz do (przyszłych) potrzeb 
pracowników, zwłaszcza u ludzi młodych; 
przypomina, że prawie wszystkie państwa 
członkowskie muszą podjąć dalsze 
działania i inwestycje w obszarze 
kształcenia i szkoleń;

Or. en

Poprawka 72
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. przypomina o nieadekwatności 
umiejętności i sytuacjach zatorowych w 
wielu regionach i sektorach, a także o 
niezdolności niektórych systemów 
oświatowych i szkoleniowych do radzenia 
sobie z wymogami rynku; z zadowoleniem 
przyjmuje podjęte przez kilka państw 
członkowskich reformy systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego w celu 
dostosowania ich do umiejętności i 

11. przypomina o nieadekwatności 
umiejętności i sytuacjach zatorowych w 
wielu regionach i sektorach, a także o 
niezdolności niektórych systemów 
kształcenia i szkoleniowych do radzenia 
sobie z wymogami rynku; z zadowoleniem 
przyjmuje podjęte przez kilka państw 
członkowskich reformy systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego w celu 
dostosowania ich do umiejętności i 
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kompetencji potrzebnych na rynku pracy, 
zwłaszcza u ludzi młodych; przypomina, 
że prawie wszystkie państwa członkowskie 
muszą podjąć dalsze działania i inwestycje 
w obszarze kształcenia i szkoleń;

kompetencji potrzebnych na rynku pracy, 
zwłaszcza u ludzi młodych; przypomina, 
że prawie wszystkie państwa członkowskie 
muszą podjąć dalsze działania i inwestycje 
w obszarze kształcenia, szkoleń, badań, 
innowacji i rozwoju;

Or. en

Poprawka 73
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. wskazuje, że oprócz reformy sektora 
kształcenia i szkolenia konieczna jest 
również długoterminowa, zrównoważona, 
oparta na kryteriach strategia 
imigracyjna, aby poradzić sobie z 
problemem braku wykwalifikowanej siły 
roboczej i zmianami demograficznymi;

Or. de

Poprawka 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. zauważa, że kryzys wywarł dotkliwy i 
długotrwały wpływ na poziomy bezrobocia 
państw członkowskich oraz ich sytuację 
społeczną, prowadząc do 
niezrównoważonego pogłębienia się 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym 
ubóstwa dzieci, bezdomności, ubóstwa 
pracujących i nadmiernego zadłużenia 
gospodarstw domowych; w związku z tym 

12. zauważa, że kryzys wywarł dotkliwy i 
długotrwały wpływ na poziomy bezrobocia 
państw członkowskich oraz ich sytuację 
społeczną, prowadząc do 
niezrównoważonego pogłębienia się 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym 
ubóstwa dzieci, bezdomności, ubóstwa 
pracujących i nadmiernego zadłużenia 
gospodarstw domowych; w związku z tym 
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apeluje do państw członkowskich o 
wzmocnienie sieci bezpieczeństwa i 
zapewnienie skuteczności systemów opieki
społecznej, które zajmują się osobami 
dotkniętymi takimi zjawiskami;

apeluje do państw członkowskich o 
wzmocnienie sieci bezpieczeństwa i 
zapewnienie skuteczności systemów
ochrony socjalnej, które zajmują się 
osobami dotkniętymi takimi zjawiskami; 
podkreśla, że pogorszenie się sytuacji 
gospodarczej i społecznej spowodowało 
utratę stabilności krajowych finansów 
publicznych w wielu państwach 
członkowskich, podczas gdy inne 
dysponują w tym zakresie szerokimi 
marginesami; zwraca się do Komisji, by 
niezwłocznie przedstawiła wniosek w 
sprawie mechanizmu automatycznej
stabilizacji europejskiej, zgodnie z 
zapisami zawartymi w planie działania w 
grudniu 2012 r.;

Or. es

Poprawka 75
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. zauważa, że kryzys wywarł dotkliwy i 
długotrwały wpływ na poziomy bezrobocia 
państw członkowskich oraz ich sytuację 
społeczną, prowadząc do 
niezrównoważonego pogłębienia się 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym 
ubóstwa dzieci, bezdomności, ubóstwa 
pracujących i nadmiernego zadłużenia 
gospodarstw domowych; w związku z tym 
apeluje do państw członkowskich o 
wzmocnienie sieci bezpieczeństwa i 
zapewnienie skuteczności systemów opieki
społecznej, które zajmują się osobami 
dotkniętymi takimi zjawiskami;

12. zauważa, że kryzys wywarł dotkliwy i 
długotrwały wpływ na poziomy bezrobocia 
państw członkowskich oraz ich sytuację 
społeczną, prowadząc do 
niezrównoważonego pogłębienia się 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym 
ubóstwa dzieci, bezdomności, ubóstwa 
pracujących i nadmiernego zadłużenia 
gospodarstw domowych; w związku z tym 
apeluje do państw członkowskich o 
wzmocnienie sieci bezpieczeństwa i 
zapewnienie skuteczności systemów 
ochrony socjalnej, które zajmują się 
osobami dotkniętymi takimi zjawiskami; 
wskazuje, że środki oszczędnościowe 
stosowane w celu konsolidacji budżetowej
mogą doprowadzić do tego, że nie będzie 
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już można zapewnić niezbędnych 
świadczeń pomocowych osobom 
potrzebującym;

Or. de

Poprawka 76
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. zauważa, że kryzys wywarł dotkliwy i 
długotrwały wpływ na poziomy bezrobocia 
państw członkowskich oraz ich sytuację 
społeczną, prowadząc do 
niezrównoważonego pogłębienia się 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym 
ubóstwa dzieci, bezdomności, ubóstwa 
pracujących i nadmiernego zadłużenia 
gospodarstw domowych; w związku z tym 
apeluje do państw członkowskich o 
wzmocnienie sieci bezpieczeństwa i 
zapewnienie skuteczności systemów opieki 
społecznej, które zajmują się osobami 
dotkniętymi takimi zjawiskami;

12. zauważa, że kryzys wywarł dotkliwy i 
długotrwały wpływ na poziomy bezrobocia 
państw członkowskich oraz ich sytuację 
społeczną, prowadząc do 
niezrównoważonego pogłębienia się 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym 
ubóstwa dzieci, bezdomności, ubóstwa 
pracujących i nadmiernego zadłużenia 
gospodarstw domowych; w związku z tym
apeluje do państw członkowskich o 
wzmocnienie sieci bezpieczeństwa i 
zapewnienie skuteczności systemów 
ochrony socjalnej, które zajmują się 
osobami dotkniętymi takimi zjawiskami, a 
także o inwestowanie w środki 
zapobiegawcze;

Or. en

Poprawka 77
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. zauważa, że kryzys wywarł dotkliwy i 
długotrwały wpływ na poziomy bezrobocia 
państw członkowskich oraz ich sytuację 

12. zauważa, że kryzys i będąca jego 
konsekwencją polityka oszczędnościowa
wywarły dotkliwy i długotrwały wpływ na 
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społeczną, prowadząc do 
niezrównoważonego pogłębienia się 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym 
ubóstwa dzieci, bezdomności, ubóstwa 
pracujących i nadmiernego zadłużenia 
gospodarstw domowych; w związku z tym 
apeluje do państw członkowskich o 
wzmocnienie sieci bezpieczeństwa i 
zapewnienie skuteczności systemów opieki 
społecznej, które zajmują się osobami 
dotkniętymi takimi zjawiskami;

poziomy bezrobocia państw członkowskich 
oraz ich sytuację społeczną, prowadząc do 
niezrównoważonego pogłębienia się 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym 
ubóstwa dzieci, bezdomności, ubóstwa
pracujących i nadmiernego zadłużenia 
gospodarstw domowych; w związku z tym 
apeluje do państw członkowskich o 
wzmocnienie sieci bezpieczeństwa i 
zapewnienie skuteczności systemów 
ochrony socjalnej, które zajmują się 
osobami dotkniętymi takimi zjawiskami;

Or. de

Poprawka 78
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. zauważa, że kryzys wywarł dotkliwy i 
długotrwały wpływ na poziomy bezrobocia 
państw członkowskich oraz ich sytuację 
społeczną, prowadząc do 
niezrównoważonego pogłębienia się 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym 
ubóstwa dzieci, bezdomności, ubóstwa 
pracujących i nadmiernego zadłużenia 
gospodarstw domowych; w związku z tym 
apeluje do państw członkowskich o 
wzmocnienie sieci bezpieczeństwa i 
zapewnienie skuteczności systemów opieki 
społecznej, które zajmują się osobami 
dotkniętymi takimi zjawiskami;

12. zauważa, że kryzys, na zaostrzenie 
którego wpłynęła procykliczna polityka
konsolidacji budżetowej, wywarł dotkliwy 
i długotrwały wpływ na poziomy 
bezrobocia państw członkowskich oraz ich 
sytuację społeczną, prowadząc do 
niezrównoważonego pogłębienia się 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym 
ubóstwa dzieci, bezdomności, nierówności 
społecznej, ubóstwa pracujących i 
nadmiernego zadłużenia gospodarstw 
domowych; w związku z tym apeluje do 
Komisji i Rady o ponowne rozważenie 
tempa i harmonogramu konsolidacji 
budżetowej i dalsze wydłużenie terminów 
korekty nadmiernych deficytów w celu 
umożliwienia tworzenia miejsc pracy; 
apeluje do państw członkowskich o 
wzmocnienie sieci bezpieczeństwa i 
zapewnienie skuteczności systemów 
ochrony socjalnej, które zajmują się 
osobami dotkniętymi takimi zjawiskami;

Or. en
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Poprawka 79
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. zauważa, że kryzys wywarł dotkliwy i 
długotrwały wpływ na poziomy bezrobocia 
państw członkowskich oraz ich sytuację 
społeczną, prowadząc do 
niezrównoważonego pogłębienia się 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym 
ubóstwa dzieci, bezdomności, ubóstwa 
pracujących i nadmiernego zadłużenia 
gospodarstw domowych; w związku z tym 
apeluje do państw członkowskich o 
wzmocnienie sieci bezpieczeństwa i 
zapewnienie skuteczności systemów opieki 
społecznej, które zajmują się osobami 
dotkniętymi takimi zjawiskami;

12. zauważa, że kryzys wywarł dotkliwy i 
długotrwały wpływ na poziomy bezrobocia 
państw członkowskich oraz ich sytuację 
społeczną, prowadząc do 
niezrównoważonego pogłębienia się 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym 
ubóstwa dzieci, bezdomności, ubóstwa 
pracujących i nadmiernego zadłużenia 
gospodarstw domowych; w związku z tym 
apeluje do państw członkowskich o 
wzmocnienie sieci bezpieczeństwa i 
zapewnienie skuteczności systemów 
ochrony socjalnej, które zajmują się 
osobami dotkniętymi takimi zjawiskami; 
apeluje do Komisji o uwzględnienie 
wpływu programów dostosowań 
gospodarczych na postępy w osiąganiu 
zasadniczych celów strategii „Europa 
2020” w tych państwach członkowskich, 
które doświadczają trudności 
finansowych, oraz o uzgodnienie zmian 
mających na celu ujednolicenie 
programów dostosowań względem celów 
strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 80
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. jest zdania, że w tej sytuacji 
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państwowe systemy emerytalne w dużej 
mierze amortyzują negatywne skutki 
społeczne; ubolewa, że zalecenia wydane 
przez Komisję, zwłaszcza w odniesieniu do 
ustawowego wieku emerytalnego oraz 
powiązania tego wieku ze średnim 
dalszym trwaniem życia, opracowano bez 
uwzględnienia zaleceń Parlamentu 
Europejskiego zawartych w 
sprawozdaniach dotyczących zielonej i 
białej księgi w sprawie emerytur;

Or. es

Poprawka 81
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. podkreśla, że jeżeli państwa 
członkowskie chcą wyjść silniejsze z 
kryzysu gospodarczego i społecznego, 
mieć wyższy poziom wzrostu oraz 
zapewnić działanie systemów 
bezpieczeństwa socjalnego w perspektywie 
długoterminowej, muszą wspierać usługi 
publiczne o wysokiej jakości, w pełni 
wykorzystywać potencjał swojej siły 
roboczej, zapewniać prawa pracowników, 
a także wspierać układy zbiorowe oraz 
publiczne i powszechne ubezpieczenie 
społeczne;

Or. pt

Poprawka 82
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 13



AM\944149PL.doc 49/52 PE516.693v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
tym roku wiele państw członkowskich 
włożyło większy wysiłek w zaangażowanie 
parlamentów narodowych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego w opracowanie ich 
krajowych programów reform; podkreśla, 
że zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych stron w rozwój 
koniecznych reform odgrywa kluczowe 
znaczenie dla tego, by przyniosły one 
pomyślne wyniki.

13. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
tym roku wiele państw członkowskich 
włożyło większy wysiłek w zaangażowanie 
parlamentów narodowych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego w opracowanie ich 
krajowych programów reform; zwraca się 
do Komisji Europejskiej, by wymagała od 
państw członkowskich uprzedniego 
udziału parlamentów narodowych i 
podmiotów społecznych w procesie 
opracowywania krajowych programów 
reform oraz programów stabilności 
i konwergencji;

Or. es

Poprawka 83
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
tym roku wiele państw członkowskich 
włożyło większy wysiłek w zaangażowanie 
parlamentów narodowych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego w opracowanie ich 
krajowych programów reform; podkreśla, 
że zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych stron w rozwój 
koniecznych reform odgrywa kluczowe 
znaczenie dla tego, by przyniosły one 
pomyślne wyniki.

13. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
niektóre państwa członkowskie włożyły
większy wysiłek w zaangażowanie 
parlamentów narodowych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego w opracowanie ich 
krajowych programów reform, a także w 
zachęcenie tych podmiotów do wniesienia 
swojego wkładu odnośnie do zaleceń dla 
poszczególnych krajów, lecz podkreśla, że 
zapewnienie wystarczającej legitymacji i 
poczucia odpowiedzialności będzie 
wymagać dalszych działań; podkreśla, że 
zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych stron w rozwój 
ambitnych KPR i zaleceń dla 
poszczególnych krajów, które mogłyby 
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zapewnić realizację celów strategii 
„Europa 2020”, odgrywa kluczowe 
znaczenie dla tego, by przyniosły one 
pomyślne wyniki. wzywa Komisję do 
opracowania kodeksu wytycznych w 
zakresie zaangażowania 
zainteresowanych stron monitorowanego 
poprzez europejski semestr i do wsparcia 
finansowania regularnego 
zaangażowania krajowych 
zainteresowanych stron w europejski 
semestr, z wymogiem załączania 
dokumentów od zainteresowanych stron 
do KPR, oraz do odbywania wraz z 
Parlamentem Europejskim corocznego 
przesłuchania, w którym udział brałyby 
strony zainteresowane, w celu oceny 
postępów w osiąganiu celów i 
przedstawiania wniosków dotyczących 
zaleceń dla poszczególnych krajów;

Or. en

Poprawka 84
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
tym roku wiele państw członkowskich 
włożyło większy wysiłek w zaangażowanie 
parlamentów narodowych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego w opracowanie ich 
krajowych programów reform; podkreśla, 
że zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych stron w rozwój 
koniecznych reform odgrywa kluczowe 
znaczenie dla tego, by przyniosły one 
pomyślne wyniki.

13. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
tym roku wiele państw członkowskich 
włożyło większy wysiłek w zaangażowanie 
parlamentów narodowych, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego w opracowanie ich 
krajowych programów reform; ponownie 
apeluje o zwiększenie legitymacji 
demokratycznej dla europejskiego 
semestru i podkreśla, że zaangażowanie 
wszystkich zainteresowanych stron w 
rozwój koniecznych reform odgrywa 
kluczowe znaczenie dla tego, by przyniosły 
one pomyślne wyniki.
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Or. en

Poprawka 85
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13a. wzywa Komisję i Radę do zawarcia 
porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
Parlamentem w celu przyznania 
Parlamentowi pełnej roli w zakresie 
opracowywania projektu i zatwierdzania 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego i 
polityki gospodarczej oraz wytycznych 
dotyczących zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 86
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13a. wyraża ubolewanie, że sprawozdanie 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
krajowych programów reform 
zaproponowanych przez Komisję 
Europejską sporządzono po ich przyjęciu 
przez Radę Europejską; zwraca się do 
Komisji o dokonanie przeglądu 
harmonogramu semestru europejskiego, 
tak aby zapewnić pełną legitymację 
demokratyczną tego procesu, w 
szczególności z uwagi na to, że zalecenia 
dla poszczególnych krajów będą miały 
charakter wiążący dla państw 
członkowskich w wyniku zatwierdzenia 
pakietu sześciu wniosków 
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ustawodawczych dotyczących zarządzania 
gospodarczego.

Or. es

Poprawka 87
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13a. zachęca Komisję do uwzględnienia w 
pełni niniejszej opinii podczas 
opracowywania projektu rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego na 2014 r.;

Or. en

Poprawka 88
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13b. apeluje do Komisji o przedstawienie 
wniosku służącego znacznemu 
wzmocnieniu zaangażowania partnerów 
społecznych na szczeblu europejskim w 
opracowywanie, wdrażanie i 
monitorowanie wytycznych polityki 
dotyczących kwestii socjalnych i 
zatrudnienia w ramach europejskiego 
semestru.

Or. en


