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Poprawka 1
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje zalecenia dla 
poszczególnych krajów dotyczące 2013 r., 
a w szczególności skupienie się w nich na 
ambitnych środkach na rzecz pobudzenia 
wzrostu gospodarczego, uporania się z 
problemem bezrobocia, tworzenia miejsc 
pracy i zwiększenia konkurencyjności 
gospodarki państw UE;

1. z zadowoleniem przyjmuje zalecenia dla 
poszczególnych krajów dotyczące 2013 r., 
a w szczególności skupienie się w nich na 
środkach na rzecz pobudzenia wzrostu 
gospodarczego, uporania się z problemem 
bezrobocia, tworzenia miejsc pracy i 
zwiększenia konkurencyjności gospodarki 
państw UE; z niepokojem odnotowuje, że 
w związku z utrzymującą się presją 
spowodowaną kryzysem gospodarczym, 
społecznym, finansowym i zadłużeniowym 
zalecenia dla poszczególnych krajów, 
ogólnie rzecz biorąc, nie są wystarczająco 
ambitne; w tym kontekście zwraca uwagę 
na brak zaleceń dotyczących przywrócenia 
pilnie potrzebnego kredytowania 
gospodarki realnej i MŚP, zwiększenia 
powiązań między publicznym i prywatnym 
potencjałem inwestycyjnym, zwalczania 
oszustw podatkowych i rozwiązania 
problemu społecznego wymiaru UGW;

Or. en

Poprawka 2
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina stanowisko Parlamentu 
Europejskiego w sprawie konieczności 
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umocnienia legitymacji demokratycznej w 
procesie europejskiego semestru; 
podkreśla, że parlamenty narodowe oraz 
władze regionalne i lokalne mają bardzo 
ograniczony dostęp do udziału w procesie 
europejskiego semestru, a ich rola w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów 
jest praktycznie pomijana, mimo że ich 
wkład i uczestnictwo są niezbędne, by 
zwiększyć szanse na realizację celów 
strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 3
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla znaczenie polityki spójności 
jako głównego instrumentu 
inwestycyjnego, odgrywającego kluczową 
rolę w walce z kryzysem i prowadzącego 
UE i jej poszczególne regiony na ścieżkę 
trwałego wzrostu; w związku z tym 
podkreśla znaczenie zapewnienia 
w kontekście negocjacji w sprawie WRF 
odpowiednich środków budżetowych na 
fundusze strukturalne i inwestycyjne Unii 
Europejskiej, zwracając szczególną uwagę 
na ich kluczowy wpływ na inwestycje 
w takich sektorach jak zatrudnienie, 
innowacje, zrównoważony rozwój 
i wsparcie dla MŚP;

2. podkreśla znaczenie polityki spójności 
jako głównego instrumentu inwestycyjnego 
na szczeblu europejskim, odgrywającego 
kluczową rolę w walce z kryzysem 
i prowadzącego UE i jej poszczególne 
regiony na ścieżkę trwałego wzrostu; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
zapewnienia w kontekście negocjacji 
w sprawie WRF odpowiednich środków 
budżetowych i warunkowości 
makroekonomicznej w odniesieniu do 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
Unii Europejskiej, zwracając szczególną 
uwagę na ich kluczowy wpływ na 
inwestycje w takich sektorach jak 
zatrudnienie, innowacje, zrównoważony 
rozwój i wsparcie dla MŚP;

Or. de

Poprawka 4
Mojca Kleva Kekuš
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla znaczenie polityki spójności 
jako głównego instrumentu 
inwestycyjnego, odgrywającego kluczową 
rolę w walce z kryzysem i prowadzącego 
UE i jej poszczególne regiony na ścieżkę 
trwałego wzrostu; w związku z tym 
podkreśla znaczenie zapewnienia 
w kontekście negocjacji w sprawie WRF 
odpowiednich środków budżetowych na 
fundusze strukturalne i inwestycyjne Unii 
Europejskiej, zwracając szczególną uwagę 
na ich kluczowy wpływ na inwestycje 
w takich sektorach jak zatrudnienie, 
innowacje, zrównoważony rozwój 
i wsparcie dla MŚP;

2. podkreśla znaczenie polityki spójności 
jako głównego instrumentu 
inwestycyjnego, odgrywającego kluczową 
rolę w walce z kryzysem oraz w 
zmniejszaniu dysproporcji regionalnych i 
prowadzącego UE i jej poszczególne 
regiony na ścieżkę trwałego wzrostu; 
w związku z tym podkreśla znaczenie 
zapewnienia w kontekście negocjacji 
w sprawie WRF odpowiednich środków 
budżetowych na fundusze strukturalne 
i inwestycyjne Unii Europejskiej, 
zwracając szczególną uwagę na ich 
kluczowy wpływ na inwestycje w takich 
sektorach jak zatrudnienie, innowacje, 
zrównoważony rozwój i wsparcie dla MŚP;

Or. en

Poprawka 5
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest poważnie zaniepokojony 
drastycznym spadkiem publicznych 
i prywatnych inwestycji w gospodarkę 
produkcyjną, zwłaszcza na szczeblu 
lokalnym i regionalnym; jest zdania, że 
konieczne są zdecydowane kroki w celu 
zreformowania rynku produktów i rynku 
pracy, przyjęcia ostrożnej polityki 
płacowej, oparcia przyszłego modelu 
wzrostu gospodarczego na innowacjach 
i ukierunkowania produkcji na działania
o wysokiej wartości dodanej; jest głęboko 
przekonany, że fundusze strukturalne 

3. jest poważnie zaniepokojony 
drastycznym spadkiem publicznych 
i prywatnych inwestycji w gospodarkę 
produkcyjną, zwłaszcza na szczeblu 
lokalnym i regionalnym; jest zdania, że 
konieczne są zdecydowane kroki w celu 
zreformowania rynku produktów i rynku 
pracy, przyjęcia ostrożnej polityki 
płacowej oraz oparcia przyszłego modelu 
wzrostu gospodarczego na innowacjach, 
zmianie w kierunku ekologicznej 
gospodarki niskoemisyjnej i działaniach
o wysokiej wartości dodanej; jest głęboko 
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i inwestycyjne mają zasadnicze znaczenie 
dla zapobiegania wszelkim brakom 
w powyższych kwestiach i dla łagodzenia 
ich skutków;

przekonany, że fundusze strukturalne 
i inwestycyjne mają zasadnicze znaczenie 
dla dalszego zwiększenia skuteczności tych 
działań oraz zapobiegania wszelkim 
brakom w powyższych kwestiach i dla 
łagodzenia ich skutków;

Or. en

Poprawka 6
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest poważnie zaniepokojony 
drastycznym spadkiem publicznych 
i prywatnych inwestycji w gospodarkę 
produkcyjną, zwłaszcza na szczeblu 
lokalnym i regionalnym; jest zdania, że 
konieczne są zdecydowane kroki w celu 
zreformowania rynku produktów i rynku 
pracy, przyjęcia ostrożnej polityki 
płacowej, oparcia przyszłego modelu 
wzrostu gospodarczego na innowacjach 
i ukierunkowania produkcji na działania 
o wysokiej wartości dodanej; jest głęboko 
przekonany, że fundusze strukturalne 
i inwestycyjne mają zasadnicze znaczenie 
dla zapobiegania wszelkim brakom 
w powyższych kwestiach i dla łagodzenia 
ich skutków;

3. jest poważnie zaniepokojony 
drastycznym spadkiem publicznych 
i prywatnych inwestycji w gospodarkę 
produkcyjną, zwłaszcza na szczeblu 
lokalnym i regionalnym; jest zdania, że 
konieczne są zdecydowane kroki w celu 
zreformowania rynku produktów i rynku 
pracy, przyjęcia ostrożnej polityki 
płacowej, oparcia przyszłego modelu 
wzrostu gospodarczego na innowacjach 
i ukierunkowania produkcji na działania 
o wysokiej wartości dodanej; jest głęboko 
przekonany, że fundusze strukturalne 
i inwestycyjne mają zasadnicze znaczenie 
dla zapobiegania wszelkim brakom 
w powyższych kwestiach, dla łagodzenia 
ich skutków oraz dla zwiększenia 
inwestycji publicznych; zwraca uwagę na 
możliwości wspierania w państwach 
członkowskich inwestycji publicznych ze 
środków z funduszy strukturalnych 
poprzez zapewnienie określonej 
elastyczności procedur finansowych w 
ramach tych funduszy, np. w drodze 
zwiększenia poziomów współfinansowania 
dla państw, które przystępują do 
programu dostosowań i otrzymują pomoc 
finansową z UE, lub przedłużenia terminu 
umorzenia o jeden rok dla wszystkich 
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państw członkowskich w okresie 
programowania 2007–2013 (podobnie jak 
będzie to miało miejsce w okresie 
programowania 2014–2020);

Or. en

Poprawka 7
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest poważnie zaniepokojony 
drastycznym spadkiem publicznych 
i prywatnych inwestycji w gospodarkę 
produkcyjną, zwłaszcza na szczeblu 
lokalnym i regionalnym; jest zdania, że 
konieczne są zdecydowane kroki w celu 
zreformowania rynku produktów i rynku 
pracy, przyjęcia ostrożnej polityki 
płacowej, oparcia przyszłego modelu 
wzrostu gospodarczego na innowacjach 
i ukierunkowania produkcji na działania 
o wysokiej wartości dodanej; jest głęboko 
przekonany, że fundusze strukturalne 
i inwestycyjne mają zasadnicze znaczenie 
dla zapobiegania wszelkim brakom 
w powyższych kwestiach i dla łagodzenia 
ich skutków;

3. jest poważnie zaniepokojony 
drastycznym spadkiem publicznych 
i prywatnych inwestycji w gospodarkę 
produkcyjną, zwłaszcza na szczeblu 
lokalnym i regionalnym; jest zdania, że 
konieczne są zdecydowane kroki w celu 
zreformowania rynku produktów i rynku 
pracy, przyjęcia ostrożnej polityki 
płacowej, oparcia przyszłego modelu 
wzrostu gospodarczego na innowacjach 
i ukierunkowania produkcji na działania 
o wysokiej wartości dodanej; jest zdania, 
że zrównoważona polityka gospodarcza 
wymaga zapewnienia bardzo dobrych 
warunków do zakładania działalności 
gospodarczej; jest głęboko przekonany, że 
fundusze strukturalne i inwestycyjne mają 
zasadnicze znaczenie dla zapobiegania 
wszelkim brakom w powyższych 
kwestiach i dla łagodzenia ich skutków;

Or. de

Poprawka 8
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)



PE516.682v01-00 8/16 AM\944060PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że w związku ze znacznymi 
ograniczeniami budżetowymi i 
zmniejszoną zdolnością udzielania 
pożyczek w sektorze prywatnym unijne 
fundusze strukturalne i inwestycyjne 
stanowią istotną dźwignię dla 
stymulowania gospodarki, w szczególności 
poprzez wykorzystanie innowacyjnych 
instrumentów finansowych; uważa, że 
zwiększone wykorzystanie innowacyjnych 
instrumentów finansowych w ramach 
polityki spójności może sprzyjać 
partnerstwom publiczno-prywatnym, 
doprowadzić do uzyskania efektu 
mnożnikowego dla budżetu UE, stanowić 
gwarancję ważnego źródła finansowania 
strategicznych inwestycji regionalnych 
oraz zwiększyć potencjał wzrostu 
gospodarczego UE; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje istotną rolę, jaką 
nowe innowacyjne instrumenty finansowe 
odegrają w polityce spójności w okresie 
programowania 2014–2020; wzywa 
Komisję do nadania instrumentom 
finansowym wyraźniejszego znaczenia 
również w ramach zaleceń dla 
poszczególnych krajów oraz do 
zwiększenia stopnia dostosowania 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych do programów EBI, w 
szczególności w obszarze gwarancji 
kredytowych dla MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 9
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. jest zaniepokojona faktem, że w 
niektórych regionach Europy proces 
ogromnej dezindustrializacji był 
kontynuowany i doprowadziło to do 
nadmiernego bezrobocia i licznych 
problemów demograficznych;

Or. ro

Poprawka 10
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. z niepokojem odnotowuje, że 
finansowanie gospodarki produkcyjnej, 
zwłaszcza MŚP, nie zostało przywrócone 
w całej UE, przy czym w najgorszej 
sytuacji znajdują się słabiej rozwinięte 
regiony; wskazuje, że coraz większe 
różnice w dostępie do kredytów mogą
dodatkowo pogłębić różnice między 
regionami; podkreśla zatem znaczenie 
potencjału europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych do 
tworzenia powiązań między inwestycjami 
publicznymi i prywatnymi oraz 
zapewnienia alternatywnych źródeł 
finansowania dla MŚP; wzywa Komisję 
do zapewnienia, w stosownym czasie i 
przed rozpoczęciem okresu 
programowania 2014–2020, jasności i 
przejrzystości prawa w odniesieniu do 
stosowania dostępnych innowacyjnych 
instrumentów finansowych;

Or. en
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Poprawka 11
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że o ile środki ochrony 
finansowej podjęte przez EBC uspokoiły 
rynki finansowe, o tyle problem 
konkurencyjności w strefie euro pozostał 
nierozwiązany;

4. uważa, że o ile środki ochrony 
finansowej podjęte przez EBC przyczyniły 
się do stabilności strefy euro i uspokoiły 
rynki finansowe, o tyle problem 
konkurencyjności w strefie euro pozostał 
nierozwiązany;

Or. en

Poprawka 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. pozytywnie ocenia reformy rynku pracy, 
które miały na celu poprawę jego 
odporności, zapewnienie większej 
elastyczności wewnętrznej i zewnętrznej, 
zmniejszenie rozdrobnienia i ułatwienie 
zmiany miejsca pracy; przypomina jednak, 
że konieczne są dalsze i bardziej 
gruntowne reformy, mianowicie w celu 
poprawy mobilności na rynku pracy, 
zwłaszcza mobilności młodych ludzi, ze 
szczególnym naciskiem na poprawę ich 
możliwości zawodowych, w szczególności 
osób, które napotykają trudności, 
wchodząc na rynek pracy, a także w celu 
udzielania pomocy przy poszukiwaniu 
pracy oraz wyraźnego i przejrzystego 
powiązania kształcenia i szkolenia z myślą 
o lepszym dostosowaniu umiejętności do 
dostępnych miejsc pracy;

5. pozytywnie ocenia reformy rynku pracy, 
które miały na celu poprawę jego 
odporności, zapewnienie większej 
elastyczności wewnętrznej i zewnętrznej, 
zmniejszenie rozdrobnienia i ułatwienie 
zmiany miejsca pracy; przypomina jednak, 
że konieczne są dalsze i bardziej 
gruntowne reformy, mianowicie w celu 
poprawy mobilności na rynku pracy, 
zwłaszcza mobilności młodych ludzi oraz 
promowania programów na rzecz 
przedsiębiorczości skierowanych do nich, 
ze szczególnym naciskiem na poprawę ich 
możliwości zawodowych, w szczególności 
osób, które napotykają trudności, 
wchodząc na rynek pracy, a także w celu 
udzielania pomocy przy poszukiwaniu 
pracy oraz wyraźnego i przejrzystego 
powiązania kształcenia i szkolenia z myślą 
o lepszym dostosowaniu umiejętności do 
dostępnych miejsc pracy w celu uniknięcia 
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zwiększenia deficytu wykwalifikowanej 
siły roboczej;

Or. ro

Poprawka 13
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. pozytywnie ocenia reformy rynku pracy, 
które miały na celu poprawę jego 
odporności, zapewnienie większej 
elastyczności wewnętrznej i zewnętrznej, 
zmniejszenie rozdrobnienia i ułatwienie 
zmiany miejsca pracy; przypomina jednak, 
że konieczne są dalsze i bardziej 
gruntowne reformy, mianowicie w celu 
poprawy mobilności na rynku pracy, 
zwłaszcza mobilności młodych ludzi, ze 
szczególnym naciskiem na poprawę ich
możliwości zawodowych, w szczególności 
osób, które napotykają trudności, 
wchodząc na rynek pracy, a także w celu
udzielania pomocy przy poszukiwaniu 
pracy oraz wyraźnego i przejrzystego 
powiązania kształcenia i szkolenia z myślą 
o lepszym dostosowaniu umiejętności do 
dostępnych miejsc pracy;

5. pozytywnie ocenia reformy rynku pracy, 
które miały na celu poprawę jego 
odporności, zapewnienie większej 
elastyczności wewnętrznej i zewnętrznej, 
zmniejszenie rozdrobnienia i ułatwienie 
zmiany miejsca pracy; przypomina jednak, 
że konieczne są dalsze i bardziej 
gruntowne reformy, mianowicie w celu 
poprawy mobilności na rynku pracy, 
zwłaszcza mobilności młodych ludzi; w 
tym kontekście oraz w związku z 
niepokojącymi wskaźnikami dotyczącymi 
bezrobocia osób młodych w Europie 
wzywa Komisję do skoncentrowania się w 
szczególności na poprawie możliwości 
zawodowych młodych ludzi, 
w szczególności osób, które napotykają 
trudności, wchodząc na rynek pracy, do
udzielania pomocy przy poszukiwaniu 
pracy oraz wyraźnego i przejrzystego 
powiązania kształcenia i szkolenia z myślą 
o lepszym dostosowaniu umiejętności do 
dostępnych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 14
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. pozytywnie ocenia reformy rynku pracy, 
które miały na celu poprawę jego 
odporności, zapewnienie większej 
elastyczności wewnętrznej i zewnętrznej, 
zmniejszenie rozdrobnienia i ułatwienie 
zmiany miejsca pracy; przypomina jednak, 
że konieczne są dalsze i bardziej 
gruntowne reformy, mianowicie w celu 
poprawy mobilności na rynku pracy, 
zwłaszcza mobilności młodych ludzi, ze 
szczególnym naciskiem na poprawę ich 
możliwości zawodowych, w szczególności 
osób, które napotykają trudności, 
wchodząc na rynek pracy, a także w celu 
udzielania pomocy przy poszukiwaniu 
pracy oraz wyraźnego i przejrzystego 
powiązania kształcenia i szkolenia z myślą 
o lepszym dostosowaniu umiejętności do 
dostępnych miejsc pracy;

5. pozytywnie ocenia reformy rynku pracy, 
które miały na celu poprawę jego 
odporności, zapewnienie większej 
elastyczności wewnętrznej i zewnętrznej, 
zmniejszenie rozdrobnienia i ułatwienie 
zmiany miejsca pracy; przypomina jednak, 
że konieczne są dalsze i bardziej 
gruntowne reformy, mianowicie w celu 
poprawy mobilności na rynku pracy, 
zwłaszcza mobilności młodych ludzi, ze 
szczególnym naciskiem na poprawę ich 
możliwości zawodowych, w szczególności 
osób, które napotykają trudności, 
wchodząc na rynek pracy, a także w celu 
udzielania pomocy przy poszukiwaniu 
pracy oraz wyraźnego i przejrzystego 
powiązania kształcenia i szkolenia z myślą 
o lepszym dostosowaniu umiejętności do 
dostępnych miejsc pracy; uważa, że 
przemienny system kształcenia 
zawodowego jest w znacznym stopniu 
dostosowany do potrzeb rynku pracy, 
przez co ułatwia młodym ludziom wejście 
na ten rynek;

Or. de

Poprawka 15
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę priorytetowego 
potraktowania wszystkich dostępnych 
środków na rzecz walki z kryzysem, jaki 
obserwuje się w zakresie bezrobocia osób
młodych;

Or. en
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Poprawka 16
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że bardziej niż kiedykolwiek 
potrzebujemy reform strukturalnych na 
poziomie regionalnym, krajowym i 
unijnym w celu tworzenia miejsc pracy 
skoncentrowanych na młodej sile 
roboczej; podkreśla, że wysiłki te powinny 
być skierowane w szczególności na 
skorelowanie wspólnotowych strategii 
zatrudnienia i przyszłych potrzeb 
gospodarki europejskiej;

Or. ro

Poprawka 17
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla potrzebę kontynuowania 
programów wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości wśród młodych ludzi 
poprzez tworzenie specjalnych 
inkubatorów przedsiębiorczości dla 
młodzieży, większego dostępu do funduszy 
europejskich i doradztwa biznesowego;

Or. ro

Poprawka 18
Petru Constantin Luhan
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Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że potrzebujemy pilnych 
działań w celu wzmocnienia zdolności UE 
do konkurowania w skali światowej i 
tworzenia trwałego wewnętrznego 
wzrostu; podkreśla fakt, że musimy 
skoncentrować nasze wysiłki na tworzeniu 
innowacyjnego systemu wsparcia, dzięki 
któremu MŚP będą korzystały z tańszych i 
bardziej dostępnych pożyczek, i na 
poprawie funkcjonowania sfery biznesu 
poprzez promowanie nowych źródeł 
kapitału, w tym pożyczek między 
przedsiębiorstwami i ułatwienie dostępu 
do kapitału podwyższonego ryzyka;

Or. ro

Poprawka 19
Michael Theurer

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. z zadowoleniem odnotowuje, że 
zmniejsza się liczba państw 
członkowskich, w których trwa procedura 
nadmiernego deficytu; stanowczo apeluje 
do Komisji i państw członkowskich, aby 
wykorzystały wszystkie rezerwy 
elastyczności, jakie daje funkcja 
zapobiegawcza paktu stabilności i wzrostu, 
w celu zrównoważenia potrzeb wydajnych 
inwestycji publicznych z celami 
dyscypliny fiskalnej, na przykład poprzez 
wyłączenie łącznych poziomów 
współfinansowania krajowego w ramach 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
z ograniczeń, jakie nakłada pakt stabilności 
i wzrostu, lub poprzez oparcie wyliczeń dla 
celów paktu na potrzebach w zakresie 
środków pieniężnych netto danego państwa 

7. z zadowoleniem odnotowuje, że 
zmniejsza się liczba państw 
członkowskich, w których trwa procedura 
nadmiernego deficytu, a państwa 
członkowskie redukują swoje zadłużenie i 
przeprowadzają konsolidację fiskalną; 
stanowczo apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, aby wykorzystały 
wszystkie rezerwy elastyczności, jakie daje 
funkcja zapobiegawcza paktu stabilności 
i wzrostu, w celu zrównoważenia potrzeb 
wydajnych inwestycji publicznych 
z celami dyscypliny fiskalnej, na przykład 
poprzez wyłączenie łącznych poziomów 
współfinansowania krajowego w ramach 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
z ograniczeń, jakie nakłada pakt stabilności 
i wzrostu, lub poprzez oparcie wyliczeń dla 
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członkowskiego, a nie brutto. celów paktu na potrzebach w zakresie 
środków pieniężnych netto danego państwa 
członkowskiego, a nie brutto.

Or. de

Poprawka 20
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. przypomina stanowisko Parlamentu 
Europejskiego, który sprzeciwia się 
proponowanej warunkowości 
makroekonomicznej dotyczącej unijnych 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
w ramach negocjacji w sprawie WRF, 
ponieważ – z uwagi na brak powiązań 
między wykonaniem polityki na szczeblu 
regionalnym i państw członkowskich –
będzie to stanowiło rodzaj kary dla 
regionów za ewentualne nieprzestrzeganie 
procedur zarządzania gospodarczego na 
szczeblu krajowym;

Or. en

Poprawka 21
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa Komisję do uzupełnienia UGW 
w drodze wniosków ustawodawczych 
związanych z filarem społecznym; 
podkreśla, że społeczna tablica wyników 
służąca za element budujący ten filar 
musi uwzględniać również właściwe 
uwarunkowania regionalne i lokalne; 
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