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Poprawka 1
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża rozczarowanie w związku z tym, 
że Komisja zignorowała wielokrotne apele 
Parlamentu o ustanowienie pełnej 
legitymacji demokratycznej w odniesieniu 
do europejskiego semestru, poczynając od 
przekształcenia rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego w roczne wytyczne 
dotyczące zrównoważonego wzrostu, 
przedstawiane w formacie umożliwiającym 
Parlamentowi proponowanie poprawek i 
dzięki któremu przejrzysty proces 
międzyinstytucjonalnego podejmowania 
decyzji skutkowałby wspólnie 
uzgodnionymi wytycznymi politycznymi; 
wzywa Komisję do przedstawiania 
przyszłych rocznych analiz wzrostu 
gospodarczego w bardziej ambitny sposób, 
z uwzględnieniem szerszych wytycznych 
dla organów krajowych, regionalnych i 
lokalnych;

1. wyraża rozczarowanie w związku z tym, 
że Komisja zignorowała wielokrotne apele 
Parlamentu o ustanowienie pełnej 
legitymacji demokratycznej w odniesieniu 
do europejskiego semestru, poczynając od 
przekształcenia rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego w roczne wytyczne 
dotyczące zrównoważonego wzrostu, 
przedstawiane w formacie umożliwiającym 
Parlamentowi proponowanie poprawek i 
dzięki któremu przejrzysty proces 
międzyinstytucjonalnego podejmowania 
decyzji skutkowałby wspólnie 
uzgodnionymi wytycznymi politycznymi; 
wzywa Komisję do przedstawiania 
przyszłych rocznych analiz wzrostu 
gospodarczego w bardziej ambitny sposób, 
z uwzględnieniem wskazówek dotyczących 
wzrostu i szerszych wytycznych dla 
organów krajowych, regionalnych i 
lokalnych;

Or. en

Poprawka 2
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraża głębokie zaniepokojenie, że 
kilka lat po wybuchu kryzysu 
systemowego długotrwałe bezrobocie w 
UE wciąż wzrasta, przy czym poziom 
bezrobocia wśród ludzi młodych jest 
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alarmujący, rośnie zagrożenie ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym, a widoków na 
natychmiastową poprawę nie ma;

Or. en

Poprawka 3
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że parlamenty narodowe 
oraz władze regionalne i lokalne mają 
bardzo ograniczone możliwości wyrażania 
swoich opinii w ramach tego procesu, a to 
mimo faktu, że cele strategii „Europa 
2020” można osiągnąć w sposób bardziej 
zadowalający jedynie dzięki ich wkładowi 
i zaangażowaniu;

Or. en

Poprawka 4
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
i regiony do podejmowania 
zdecydowanych działań przeciwko 
bezrobociu w UE oraz do nadania im 
charakteru priorytetowego; wzywa 
Komisję do uwzględnienia w europejskim 
semestrze walki z bezrobociem wśród ludzi 
młodych i z ubóstwem jako jednego z 
celów pośrednich strategii „Europa 
2020”;
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Or. en

Poprawka 5
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że Komisja powinna bardziej 
uwzględniać szczególne tendencje 
regionalne, jak również potencjalne błędy 
w swoich prognozach, które stanowią 
podstawę rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego;

2. podkreśla, że Komisja powinna bardziej 
uwzględniać szczególne tendencje lokalne,
regionalne i krajowe, jak również 
potencjalne błędy w swoich prognozach, 
które stanowią podstawę rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 6
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że większe zaangażowanie 
partnerów lokalnych i regionalnych na 
rzecz realizacji celów UE przy 
jednoczesnym uwzględnieniu 
charakterystyki i różnych poziomów 
rozwoju wszystkich regionów europejskich 
doprowadzi do osiągnięcia celów strategii 
na wszystkich szczeblach oraz umożliwi 
pogłębienie wiedzy o celach i wynikach w 
środowiskach lokalnych;

Or. en

Poprawka 7
Mojca Kleva Kekuš
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje, że polityka spójności jako 
podstawowe narzędzie inwestycyjne UE, 
które dokładnie reaguje na regionalne 
potrzeby inwestycyjne, przyczynia się nie 
tylko do zmniejszania różnic miedzy 
regionami, ale również do ożywienia 
gospodarczego i skutecznego zapewniania 
trwałego wzrostu i tworzenia miejsc pracy 
w całej Unii;

3. odnotowuje, że polityka spójności jako 
podstawowe narzędzie inwestycyjne UE, 
które dokładnie reaguje na regionalne 
potrzeby inwestycyjne, przyczynia się nie 
tylko do zmniejszania różnic miedzy 
regionami, ale również do ożywienia 
gospodarczego i skutecznego zapewniania 
trwałego wzrostu i tworzenia miejsc pracy 
w całej Unii; w związku z tym nalega, aby 
w nowym okresie programowania środki 
na politykę spójności pozostały na 
odpowiednim poziomie, a co najmniej na 
poziomie z lat 2007–2013, aby wciąż 
można nią było obejmować wszystkie 
regiony UE;

Or. en

Poprawka 8
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje, że polityka spójności jako 
podstawowe narzędzie inwestycyjne UE, 
które dokładnie reaguje na regionalne 
potrzeby inwestycyjne, przyczynia się nie 
tylko do zmniejszania różnic miedzy 
regionami, ale również do ożywienia 
gospodarczego i skutecznego zapewniania 
trwałego wzrostu i tworzenia miejsc pracy 
w całej Unii;

3. odnotowuje, że polityka spójności jako 
podstawowe narzędzie inwestycyjne UE, 
które dokładnie reaguje na lokalne, 
regionalne i krajowe potrzeby 
inwestycyjne, przyczynia się nie tylko do 
zmniejszania różnic miedzy regionami, ale 
również do ożywienia gospodarczego w 
państwach członkowskich i skutecznego 
zapewniania trwałego wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy w państwach członkowskich i 
w całej Unii;

Or. en
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Poprawka 9
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje, że polityka spójności jako 
podstawowe narzędzie inwestycyjne UE, 
które dokładnie reaguje na regionalne 
potrzeby inwestycyjne, przyczynia się nie 
tylko do zmniejszania różnic miedzy 
regionami, ale również do ożywienia 
gospodarczego i skutecznego zapewniania 
trwałego wzrostu i tworzenia miejsc pracy 
w całej Unii;

3. odnotowuje, że polityka spójności jako 
podstawowe narzędzie inwestycyjne UE, 
które dokładnie reaguje na regionalne 
potrzeby inwestycyjne, przyczynia się nie 
tylko do zmniejszania różnic miedzy 
regionami, ale również do ożywienia 
gospodarczego i skutecznego zapewniania 
trwałego wzrostu i tworzenia miejsc pracy 
w całej Unii; zauważa, że dzięki temu 
polityka spójności jest najlepszym 
dostępnym instrumentem, dzięki któremu 
ożywienie gospodarcze może iść w parze z 
utworzeniem tak dużej liczby miejsc pracy, 
jaką Komisja Europejska przewiduje w 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 10
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje, że polityka spójności jako 
podstawowe narzędzie inwestycyjne UE, 
które dokładnie reaguje na regionalne 
potrzeby inwestycyjne, przyczynia się nie 
tylko do zmniejszania różnic miedzy 
regionami, ale również do ożywienia 
gospodarczego i skutecznego zapewniania 
trwałego wzrostu i tworzenia miejsc pracy 
w całej Unii;

3. odnotowuje, że polityka spójności jako 
podstawowe narzędzie inwestycyjne UE, 
które dokładnie reaguje na regionalne 
potrzeby inwestycyjne, przyczynia się nie 
tylko do zmniejszania różnic miedzy 
regionami, ale również do ożywienia 
gospodarczego i skutecznego zapewniania 
trwałego wzrostu i tworzenia miejsc pracy 
w całej Unii; uważa wobec tego, że 
wszelkie cięcia budżetu przeznaczonego 
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na politykę spójności miałyby nader 
negatywne konsekwencje w odniesieniu 
do celów strategii UE na rok 2020;

Or. en

Poprawka 11
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje, że polityka spójności jako 
podstawowe narzędzie inwestycyjne UE, 
które dokładnie reaguje na regionalne 
potrzeby inwestycyjne, przyczynia się nie 
tylko do zmniejszania różnic miedzy 
regionami, ale również do ożywienia 
gospodarczego i skutecznego zapewniania 
trwałego wzrostu i tworzenia miejsc pracy 
w całej Unii;

3. odnotowuje, że polityka spójności jako 
podstawowe narzędzie inwestycyjne UE, 
które dokładnie reaguje na regionalne 
potrzeby inwestycyjne, przyczynia się nie 
tylko do zmniejszania różnic miedzy 
regionami, ale dzięki strategii „Europa 
2020” stała się również ważnym 
narzędziem wspierania ożywienia 
gospodarczego i skutecznego zapewniania 
trwałego wzrostu i tworzenia miejsc pracy 
w całej Unii;

Or. en

Poprawka 12
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że polityka regionalna w 
dalszym ciągu będzie odgrywać ważną 
rolę w rozwoju programów krajowych w 
ramach europejskiego semestru, a także 
będzie stanowić kluczowe narzędzie 
służące do realizacji ustalonych celów w 
perspektywie średnio- i długoterminowej 
w zakresie polityki socjalnej i polityki 
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zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 13
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla aspekt braku uczciwości w 
odniesieniu do warunków 
makroekonomicznych dotyczących 
zarówno płatności, jak i zobowiązań, a 
także fakt, iż przynosi to efekt odwrotny do 
zamierzonego i wpływa na regiony, choć 
odpowiedzialnością obarcza się rządy 
krajowe;

Or. en

Poprawka 14
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje, że w dobie ograniczeń 
budżetowych i ograniczonej zdolności 
sektora prywatnego do udzielania 
pożyczek fundusze strukturalne są 
istotnym elementem stymulującym 
gospodarkę i przyczyniającym się do 
realizacji zapisanych w strategii „Europa 
2020” celów dotyczących wzrostu i 
zatrudnienia; w związku z tym podkreśla, 
że z uwagi na kluczową rolę odgrywaną 
przez politykę spójności w opracowywaniu 
krajowych programów w ramach 
europejskiego semestru polityka ta 

4. wskazuje, że w dobie poważnych
ograniczeń budżetowych i ograniczonej 
zdolności sektora prywatnego do 
udzielania pożyczek fundusze strukturalne, 
dzięki swoim możliwościom finansowym i 
realizowanym celom, są istotnym 
elementem stymulującym gospodarkę i 
przyczyniającym się do realizacji 
zapisanych w strategii „Europa 2020” 
celów dotyczących wzrostu i zatrudnienia;
w związku z tym podkreśla, że z uwagi na 
kluczową rolę odgrywaną przez politykę 
spójności w opracowywaniu krajowych 
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powinna znaleźć się w centrum rocznej 
analizy wzrostu i powinna być 
uwzględniona w rocznej debacie na temat 
wzrostu i miejsc pracy w UE;

programów w ramach europejskiego 
semestru polityka ta powinna znaleźć się w 
centrum rocznej analizy wzrostu i powinna 
być uwzględniona w rocznej debacie na 
temat wzrostu i miejsc pracy w UE;

Or. en

Poprawka 15
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje, że w dobie ograniczeń 
budżetowych i ograniczonej zdolności 
sektora prywatnego do udzielania 
pożyczek fundusze strukturalne są 
istotnym elementem stymulującym 
gospodarkę i przyczyniającym się do 
realizacji zapisanych w strategii „Europa 
2020” celów dotyczących wzrostu i 
zatrudnienia; w związku z tym podkreśla, 
że z uwagi na kluczową rolę odgrywaną 
przez politykę spójności w opracowywaniu 
krajowych programów w ramach 
europejskiego semestru polityka ta 
powinna znaleźć się w centrum rocznej 
analizy wzrostu i powinna być 
uwzględniona w rocznej debacie na temat 
wzrostu i miejsc pracy w UE;

4. wskazuje, że w dobie ograniczeń 
budżetowych i ograniczonej zdolności 
sektora prywatnego do udzielania 
pożyczek fundusze strukturalne są 
istotnym elementem dostępnym dla państw 
członkowskich, stymulującym gospodarkę 
i przyczyniającym się do realizacji 
zapisanych w strategii „Europa 2020” 
celów dotyczących wzrostu i zatrudnienia; 
w związku z tym podkreśla, że z uwagi na 
kluczową rolę odgrywaną przez politykę 
spójności w opracowywaniu krajowych 
programów w ramach europejskiego 
semestru polityka ta powinna znaleźć się w 
centrum rocznej analizy wzrostu i powinna 
być uwzględniona w rocznej debacie na 
temat wzrostu i miejsc pracy w UE;

Or. en

Poprawka 16
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. wskazuje na znaczenie zaangażowania 
organów krajowych, regionalnych i 
lokalnych, partnerów społecznych i 
społeczeństwa obywatelskiego w 
opracowywanie i wdrażanie wytycznych 
politycznych w ramach rocznej analizy 
wzrostu w celu zapewnienia większego 
poczucia odpowiedzialności za realizację 
celów strategii „Europa 2020”;

5. wskazuje na znaczenie zaangażowania 
organów krajowych, regionalnych i 
lokalnych, przedsiębiorców, partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego w opracowywanie i 
wdrażanie wytycznych politycznych w 
ramach rocznej analizy wzrostu w celu 
zapewnienia większego poczucia 
odpowiedzialności za realizację celów 
strategii „Europa 2020”; zwraca jednak 
uwagę, że stosowanie podejścia opartego 
na wielopoziomowym zarządzaniu nie 
powinno prowadzić do zwiększenia 
obciążeń administracyjnych w stosunku 
do beneficjentów końcowych;

Or. en

Poprawka 17
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wskazuje na znaczenie zaangażowania
organów krajowych, regionalnych i 
lokalnych, partnerów społecznych i 
społeczeństwa obywatelskiego w
opracowywanie i wdrażanie wytycznych
politycznych w ramach rocznej analizy 
wzrostu w celu zapewnienia większego 
poczucia odpowiedzialności za realizację 
celów strategii „Europa 2020”;

5. wzywa Komisję i Radę do uzgodnienia 
konkretnych środków korzystnie 
wpływających na udział i zaangażowanie
organów krajowych, regionalnych i 
lokalnych, partnerów społecznych i 
społeczeństwa obywatelskiego w
formułowanie i wdrażanie
zrównoważonych strategii politycznych w 
ramach europejskiego semestru na 
szczeblu krajowym i europejskim w celu 
zapewnienia większego poczucia 
odpowiedzialności za realizację celów 
strategii „Europa 2020”;

Or. en
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Poprawka 18
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa za istotne, by polityka spójności 
przyczyniała się do ograniczania 
wewnętrznych rozbieżności pod względem 
konkurencyjności i nierównowagi 
strukturalnej dzięki jej zdolności do 
dostosowywania się do specjalnych
potrzeb regionów; w tym względzie 
przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę 
Komisji, aby przeprogramować, gdzie jest 
to możliwe, nierozdzielne środki z 
funduszy strukturalnych na rzecz MŚP, 
efektywności energetycznej i zatrudnienia 
młodzieży; domaga się należytego 
informowania Parlamentu o realizacji tej 
inicjatywy na szczeblu krajowym;

6. uważa za istotne, by polityka spójności 
przyczyniała się do ograniczania 
wewnętrznych rozbieżności pod względem 
konkurencyjności i nierównowagi 
strukturalnej dzięki jej zdolności do 
dostosowywania się do specyficznych
potrzeb na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym; zwraca uwagę, 
że MŚP będą miały do odegrania ważną 
rolę w ramach wysiłków zmierzających do 
realizacji celów UE na rok 2020 poprzez 
wzmocnienie wzrostu gospodarczego oraz 
poprawę spójności społecznej i 
terytorialnej; w tym względzie przyjmuje z 
zadowoleniem inicjatywę Komisji, aby 
przeprogramować, gdzie jest to możliwe, 
nierozdzielne środki z funduszy 
strukturalnych na rzecz MŚP, efektywności 
energetycznej i zatrudnienia młodzieży;
domaga się należytego informowania 
Parlamentu o realizacji tej inicjatywy na 
szczeblu krajowym;

Or. en

Poprawka 19
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa za istotne, by polityka spójności 
przyczyniała się do ograniczania 
wewnętrznych rozbieżności pod względem 
konkurencyjności i nierównowagi 
strukturalnej dzięki jej zdolności do 

6. uważa za istotne, by polityka spójności 
przyczyniała się do ograniczania 
wewnętrznych rozbieżności pod względem 
konkurencyjności i nierównowagi 
strukturalnej dzięki jej zdolności do 
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dostosowywania się do specjalnych
potrzeb regionów; w tym względzie 
przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę 
Komisji, aby przeprogramować, gdzie jest 
to możliwe, nierozdzielne środki z 
funduszy strukturalnych na rzecz MŚP, 
efektywności energetycznej i zatrudnienia 
młodzieży; domaga się należytego 
informowania Parlamentu o realizacji tej 
inicjatywy na szczeblu krajowym;

dostosowywania się do specyficznych
warunków i potrzeb regionów; w tym 
względzie przyjmuje z zadowoleniem 
inicjatywę Komisji, aby przeprogramować, 
gdzie jest to możliwe, nierozdzielne środki 
z funduszy strukturalnych na rzecz MŚP, 
efektywności energetycznej i zatrudnienia 
młodzieży; domaga się należytego 
informowania Parlamentu o realizacji tej 
inicjatywy na szczeblu krajowym;

Or. en

Poprawka 20
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż 
Komisja przyznała w rocznej analizie 
wzrostu gospodarczego 2013, że potrzebne 
jest zwiększenie zdolności 
administracyjnych w celu szybszej 
dystrybucji nierozdzielonych środków z 
funduszy strukturalnych; zwraca uwagę, 
że wysiłki te należy koncentrować na 
władzach szczebla krajowego, 
regionalnego i lokalnego; podkreśla, że 
szybsze wydatkowanie nierozdzielonych 
środków z funduszy strukturalnych może 
przyczynić się do zwiększenia płynności 
finansowej rynku;

Or. en

Poprawka 21
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, jak ważne jest zadbanie o 
wystarczającą regulację rynków 
mieszkaniowych w celu uniknięcia 
zaburzeń równowagi na szczeblu 
lokalnym i regionalnym; w związku z tym 
podkreśla pozytywną rolę budownictwa 
socjalnego;

Or. en

Poprawka 22
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podziela pogląd Komisji, że 
innowacyjne instrumenty finansowe UE 
mogą pełnić rolę katalizatorów w 
odniesieniu do ukierunkowanych 
inwestycji, mieć efekt mnożnikowy w 
stosunku do budżetu UE i zwiększać 
potencjał wzrostu w UE; w związku z tym 
wzywa Komisję do udzielania państwom 
członkowskim i regionom szczegółowych 
informacji oraz pomocy i wskazówek 
odnośnie do rozszerzenia zakresu 
stosowania instrumentów finansowych w 
ramach polityki spójności w 2013 r. i w 
kolejnym okresie programowania (2014–
2020); apeluje do państw członkowskich o 
stosowanie się do zaleceń Komisji i 
jednoznaczne wskazanie, również w 
krajowych programach reform, sposobów 
wykorzystania środków z funduszy 
strukturalnych w celu realizacji 
priorytetów w zakresie stymulowania 
wzrostu i zatrudnienia przy wykorzystaniu 
instrumentów finansowych;

Or. en
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Poprawka 23
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zajęły się problemem 
niewielkiego udziału w rynku pracy grup 
znajdujących się w trudniej sytuacji, w 
tym osób należących do mniejszości (np. 
Romów), pochodzących z najbiedniejszych 
mikroregionów lub osób 
niepełnosprawnych; zwraca się do 
Komisji i państw członkowskich o zajęcie 
się również problemem nierównego 
rozdziału miejsc pracy między regiony i 
grupy społeczne oraz kwestią wpływu 
konsolidacji fiskalnej na słabsze grupy 
społeczne;

Or. en

Poprawka 24
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. dostrzega znaczenie większej zdolności 
EBI w zakresie udzielania pożyczek i 
zaleca, aby dostosować do niej priorytety 
UE dotyczące eliminacji rozbieżności 
regionalnych; apeluje do Komisji o 
zwrócenie się do państw członkowskich o 
wykorzystanie części środków z funduszy 
strukturalnych na potrzeby podziału 
ryzyka kredytowego EBI i udostępnienia 
gwarancji pożyczkowych dla MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw, co umożliwi wzrost 
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aktywności gospodarczej we wszystkich 
sektorach i regionach, będzie źródłem 
dodatkowych możliwości zatrudnienia i 
rozwiąże problem braku dostępu do 
kredytów utrudniający obecnie 
działalność MŚP;

Or. en

Poprawka 25
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. zwraca uwagę, że zmiany 
demograficzne jednoznacznie mają wpływ 
na udostępnianie infrastruktury socjalnej 
i stanowią poważne wyzwanie dla 
wszystkich grup wiekowych w UE; w 
związku z tym podkreśla, że politykę 
spójności jako instrument rozwiązywania 
problemów demograficznych w większym 
stopniu należy brać pod uwagę w rocznej 
analizie wzrostu gospodarczego, 
sporządzanej przez Komisję;

Or. en

Poprawka 26
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. wzywa Komisję do sporządzenia zbioru 
jednoznacznych porad i wskazówek 
dotyczących zmiany priorytetów 
finansowania i przekierowania środków 
wsparcia na dziedziny, które 
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charakteryzują się największym 
potencjałem stymulowania wzrostu i 
tworzenia miejsc pracy (np. branże 
ekologiczne, technologie informacyjne i 
komunikacyjne, opieka zdrowotna);

Or. en

Poprawka 27
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania funduszy 
strukturalnych w celu zwiększenia szans na 
zatrudnienie oraz skutecznego zwalczania 
strukturalnego i długoterminowego 
bezrobocia; uważa, że Komisja powinna 
zaproponować w trybie pilnym europejską 
gwarancję na rzecz młodzieży, aby 
rzeczywiście poprawić sytuację młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się, oraz że powinna ona 
współpracować ściśle z państwami 
członkowskimi, aby przeznaczały część 
nierozdzielnych środków z funduszy na 
zwalczanie bezrobocia młodzieży.

7. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania funduszy 
strukturalnych w celu zwiększenia szans na 
zatrudnienie oraz skutecznego zwalczania 
strukturalnego i długoterminowego 
bezrobocia; w związku z tym podkreśla, że 
należy zapewnić wyższe nakłady zarówno 
na wsparcie finansowe, jak i na szkolenia 
dla administracji krajowych 
i regionalnych, aby zwiększyć możliwości 
i upowszechnić znajomość przepisów 
wśród organów odpowiedzialnych za 
programy; uważa, że Komisja powinna 
zaproponować w trybie pilnym europejską 
gwarancję na rzecz młodzieży, aby 
rzeczywiście poprawić sytuację młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się, oraz że powinna ona 
współpracować ściśle z państwami 
członkowskimi, aby przeznaczały część 
nierozdzielnych środków z funduszy na 
zwalczanie bezrobocia młodzieży.

Or. en

Poprawka 28
Tamás Deutsch
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania funduszy 
strukturalnych w celu zwiększenia szans na 
zatrudnienie oraz skutecznego zwalczania 
strukturalnego i długoterminowego 
bezrobocia; uważa, że Komisja powinna 
zaproponować w trybie pilnym europejską 
gwarancję na rzecz młodzieży, aby 
rzeczywiście poprawić sytuację młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się, oraz że powinna ona 
współpracować ściśle z państwami 
członkowskimi, aby przeznaczały część 
nierozdzielnych środków z funduszy na 
zwalczanie bezrobocia młodzieży.

7. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania funduszy 
strukturalnych za pośrednictwem aktywnej 
polityki w zakresie rynku pracy w celu 
zwiększenia szans na zatrudnienie we 
wszystkich grupach wiekowych, 
umożliwienia dłuższego życia zawodowego
oraz skutecznego zwalczania 
strukturalnego i długoterminowego 
bezrobocia; uważa, że Komisja powinna 
zaproponować w trybie pilnym europejską 
gwarancję na rzecz młodzieży, aby 
rzeczywiście poprawić sytuację młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się, oraz że powinna ona 
współpracować ściśle z państwami 
członkowskimi, aby przeznaczały część 
nierozdzielnych środków z funduszy na 
zwalczanie bezrobocia młodzieży.

Or. en

Poprawka 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania funduszy 
strukturalnych w celu zwiększenia szans na 
zatrudnienie oraz skutecznego zwalczania 
strukturalnego i długoterminowego 
bezrobocia; uważa, że Komisja powinna 
zaproponować w trybie pilnym europejską 
gwarancję na rzecz młodzieży, aby 
rzeczywiście poprawić sytuację młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się, oraz że powinna ona 

7. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania funduszy 
strukturalnych w celu zwiększenia szans na 
zatrudnienie oraz skutecznego zwalczania 
strukturalnego i długoterminowego 
bezrobocia; uważa, że Komisja powinna 
zaproponować w trybie pilnym europejską 
gwarancję na rzecz młodzieży, aby 
rzeczywiście poprawić sytuację młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się, oraz że powinna ona 
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współpracować ściśle z państwami 
członkowskimi, aby przeznaczały część 
nierozdzielnych środków z funduszy na 
zwalczanie bezrobocia młodzieży.

współpracować ściśle z państwami 
członkowskimi, aby przeznaczały część 
nierozdzielonych środków z funduszy na 
zwalczanie bezrobocia młodzieży, 
zwłaszcza młodzieży wiejskiej, i 
koncentrowały się na rozwijaniu 
przedsiębiorczości wśród tej młodzieży w 
celu zapobieżenia wyludnianiu się 
obszarów wiejskich.

Or. en


