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Poprawka 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Motyw A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 3 
ust. 3 TUE Unia „działa na rzecz trwałego 
rozwoju Europy, którego podstawą jest 
zrównoważony wzrost gospodarczy oraz 
stabilność cen, społeczna gospodarka 
rynkowa o wysokiej konkurencyjności 
zmierzająca do pełnego zatrudnienia 
i postępu społecznego oraz wysoki poziom 
ochrony”;

Or. es

Poprawka 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Motyw B (nowy)

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że poprzez 
wprowadzenie mechanizmów zarządzania 
w ramach „dwupaku” i „sześciopaku” nie 
zdołano zagwarantować równowagi 
pomiędzy społecznym filarem UGW (art. 
148 TFUE) a filarem gospodarczym (art. 
121 TFUE), co przekłada się na 
konieczność zapewnienia społecznego 
wymiaru procesu zarządzania 
gospodarczego na rozmaitych szczeblach
Unii, zgodnie z treścią art. 9 TFUE;

Or. es
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Poprawka 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Motyw C (nowy)

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że w swojej rezolucji 
z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie 
europejskiego okresu oceny koordynacji 
polityki gospodarczej Parlament 
Europejski stwierdził, że „jakakolwiek 
nowa lub unowocześniona organizacja 
i proces decyzyjny w Radzie lub Komisji 
muszą iść w parze ze zwiększoną 
legitymacją demokratyczną i odpowiednią 
odpowiedzialnością przed Parlamentem 
Europejskim”;

Or. es

Poprawka 4
Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia 
europejskich ram zarządzania 
gospodarczego, które - zapewniając 
ściślejszą koordynację polityki, tak aby 
uniknąć poważnych dysproporcji -
przyczyniają się do inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zgodnie z celami strategii „Europa 2020”;

skreślony

Or. fr

Poprawka 5
Guillaume Balas
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia
europejskich ram zarządzania 
gospodarczego, które - zapewniając 
ściślejszą koordynację polityki, tak aby 
uniknąć poważnych dysproporcji -
przyczyniają się do inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zgodnie z celami strategii „Europa 2020”;

1. wzywa do ustanowienia europejskich 
ram zarządzania gospodarczego, które –
zapewniając ściślejszą koordynację 
polityki, tak aby uniknąć poważnych 
dysproporcji – przyczyniają się do 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, zgodnie z celami strategii 
„Europa 2020”;

Or. fr

Poprawka 6
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia 
europejskich ram zarządzania 
gospodarczego, które - zapewniając 
ściślejszą koordynację polityki, tak aby 
uniknąć poważnych dysproporcji -
przyczyniają się do inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zgodnie z celami strategii „Europa 2020”;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia 
europejskich ram zarządzania 
gospodarczego, wzywa jednak do 
usprawnienia koordynacji polityki, tak 
aby w ramach europejskiego zarządzania 
zapewnić lepszą integrację celów strategii 
„Europa 2020”, a tym samym również 
rzeczywiste wsparcie inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu;

Or. de

Poprawka 7
Jérôme Lavrilleux

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia 
europejskich ram zarządzania 
gospodarczego, które - zapewniając 
ściślejszą koordynację polityki, tak aby 
uniknąć poważnych dysproporcji -
przyczyniają się do inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zgodnie z celami strategii „Europa 2020”;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia 
europejskich ram zarządzania 
gospodarczego, które – zapewniając 
ściślejszą koordynację polityki, tak aby 
uniknąć poważnych dysproporcji –
gwarantują pełną spójność działań 
publicznych i przyczyniają się do 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, zgodnie z celami strategii 
„Europa 2020”;

Or. fr

Poprawka 8
Zdzisław Krasnodębski

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia 
europejskich ram zarządzania 
gospodarczego, które - zapewniając 
ściślejszą koordynację polityki, tak aby 
uniknąć poważnych dysproporcji -
przyczyniają się do inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zgodnie z celami strategii „Europa 2020”;

1. z troską przyjmuje fakt, że istniejące 
ramy europejskiego zarządzania 
gospodarczego mające na celu uniknięcie 
poważnych dysproporcji w rozwoju 
gospodarczym państw członkowskich 
poprzez zapewnienie ściślejszej 
koordynacji polityki nie przyczyniły się do 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, zgodnie z celami strategii 
„Europa 2020”;

Or. pl

Poprawka 9
Laura Agea, Tiziana Beghin

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia
europejskich ram zarządzania
gospodarczego, które - zapewniając
ściślejszą koordynację polityki, tak aby 
uniknąć poważnych dysproporcji -
przyczyniają się do inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zgodnie z celami strategii „Europa 2020”;

1. ubolewa, że istnienie europejskich ram 
zarządzania gospodarczego nie zapewniło 
ściślejszej koordynacji polityki, tak aby 
uniknąć poważnych dysproporcji, co
przyczyniłoby się do inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zgodnie z celami strategii „Europa 2020”, 
które do chwili obecnej nie zostały 
osiągnięte;

Or. it

Poprawka 10
Georgi Pirinski

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia 
europejskich ram zarządzania
gospodarczego, które - zapewniając
ściślejszą koordynację polityki, tak aby 
uniknąć poważnych dysproporcji -
przyczyniają się do inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zgodnie z celami strategii „Europa 2020”;

1. zwraca uwagę, że europejskie ramy
zarządzania gospodarczego, które miały 
zapewnić ściślejszą koordynację polityki, 
tak aby uniknąć poważnych dysproporcji, 
okazały się niewystarczająco skuteczne, by 
przyczyniać się do inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, zgodnie z celami 
strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 11
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia 
europejskich ram zarządzania
gospodarczego, które - zapewniając
ściślejszą koordynację polityki, tak aby 
uniknąć poważnych dysproporcji -
przyczyniają się do inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zgodnie z celami strategii „Europa 2020”;

1. przyjmuje do wiadomości fakt istnienia 
europejskich ram zarządzania 
gospodarczego, które – zapoczątkowując
ściślejszą koordynację polityki, tak aby 
uniknąć poważnych dysproporcji –
zmierzają do wsparcia celów strategii 
„Europa 2020”;

Or. it

Poprawka 12
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia 
europejskich ram zarządzania
gospodarczego, które - zapewniając 
ściślejszą koordynację polityki, tak aby 
uniknąć poważnych dysproporcji -
przyczyniają się do inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu,
zgodnie z celami strategii „Europa 2020”;

1. wyraża ubolewanie, że europejskie 
ramy zarządzania gospodarczego nie 
przyczyniły się do wspierania
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, oraz zwraca uwagę, że 
zgodnie z prognozami roczny wzrost 
unijnego PKB ma wynieść poniżej 1,5%; 
podkreśla, że w ostatnich latach 
odnotowywano nieznaczny wzrost lub 
stagnację, że wciąż jest daleko do 
osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” 
dotyczących zatrudnienia i ubóstwa oraz 
że nierówności i ubóstwo nadal utrzymują 
się na niedopuszczalnie wysokim 
poziomie; 1a

__________________
1a Prognozy ekonomiczne UE na 2014 r. 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publ
ications/european_economy/2014/pdf/ee7
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_en.pdf.

Or. en

Poprawka 13
Maria Arena, Hugues Bayet

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia
europejskich ram zarządzania 
gospodarczego, które - zapewniając 
ściślejszą koordynację polityki, tak aby 
uniknąć poważnych dysproporcji -
przyczyniają się do inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zgodnie z celami strategii „Europa 2020”;

1. popiera istnienie europejskich ram 
zarządzania gospodarczego, które –
zapewniając ściślejszą koordynację 
polityki, tak aby uniknąć poważnych 
dysproporcji – powinny jednocześnie 
przyczyniać się do inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, zgodnie z celami 
strategii „Europa 2020”;

Or. fr

Poprawka 14
Enrique Calvet Chambon

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia 
europejskich ram zarządzania 
gospodarczego, które - zapewniając 
ściślejszą koordynację polityki, tak aby 
uniknąć poważnych dysproporcji -
przyczyniają się do inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zgodnie z celami strategii „Europa 2020”;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia 
europejskich ram zarządzania 
gospodarczego, które – zapewniając 
ściślejszą koordynację polityki, tak aby 
uniknąć poważnych dysproporcji –
przyczyniają się do wzrostu gospodarczego
i w tym celu powinny zostać wzmocnione
zgodnie z celami strategii „Europa 2020”;

Or. es
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Poprawka 15
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia 
europejskich ram zarządzania 
gospodarczego, które - zapewniając 
ściślejszą koordynację polityki, tak aby 
uniknąć poważnych dysproporcji -
przyczyniają się do inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zgodnie z celami strategii „Europa 2020”;

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia 
europejskich ram zarządzania 
gospodarczego, które – zapewniając 
ściślejszą koordynację polityki, tak aby 
uniknąć poważnych dysproporcji –
przyczyniają się do inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zgodnie z celami strategii „Europa 2020”; 
wyraża zadowolenie, że dzięki europejskim 
ramom zarządzania gospodarczego 
osiągnięto postępy w zakresie konsolidacji 
budżetowej: ogólne zadłużenie UE-28 
zmniejszyło się z 4,5% PKB w 2011 r. do 
prognozowanej wartości 3% PKB 
w 2014 r.;

Or. en

Poprawka 16
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia 
europejskich ram zarządzania 
gospodarczego, które - zapewniając 
ściślejszą koordynację polityki, tak aby 
uniknąć poważnych dysproporcji -
przyczyniają się do inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zgodnie z celami strategii „Europa 2020”;

1. wyraża ubolewanie w związku z tym, że 
w europejskich ramach zarządzania 
gospodarczego, które stworzono jako 
narzędzie służące koordynacji polityki 
gospodarczej i społecznej, skupiono się 
wyłącznie na polityce dostosowawczej; 
podkreśla, że – aby uniknąć poważnych 
dysproporcji – ramy te muszą przyczyniać
się do inteligentnego, trwałego wzrostu 
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gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, zgodnie z celami strategii 
„Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 17
Emilian Pavel

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia 
europejskich ram zarządzania 
gospodarczego, które - zapewniając 
ściślejszą koordynację polityki, tak aby 
uniknąć poważnych dysproporcji -
przyczyniają się do inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zgodnie z celami strategii „Europa 2020”;

1. zwraca uwagę, że europejskie ramy
zarządzania gospodarczego mogą 
potencjalnie zapobiegać poważnym 
dysproporcjom i przyczyniać się do 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, zgodnie z celami strategii 
„Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 18
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia 
europejskich ram zarządzania 
gospodarczego, które - zapewniając 
ściślejszą koordynację polityki, tak aby 
uniknąć poważnych dysproporcji -
przyczyniają się do inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
zgodnie z celami strategii „Europa 2020”;

1. odrzuca europejskie ramy zarządzania 
gospodarczego, ponieważ stanowią one 
naruszenie demokratycznych i 
suwerennych praw narodów i państw 
członkowskich; wnioskuje o uchylenie 
paktu stabilności i wzrostu oraz paktu 
fiskalnego i zastąpienie ich paktem 
zrównoważonego rozwoju i postępu 
społecznego;
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Or. pt

Poprawka 19
Brando Benifei, Maria João Rodrigues

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt istnienia 
europejskich ram zarządzania 
gospodarczego, które - zapewniając 
ściślejszą koordynację polityki, tak aby 
uniknąć poważnych dysproporcji -
przyczyniają się do inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu,
zgodnie z celami strategii „Europa 2020”;

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
przeglądu europejskich ram zarządzania 
gospodarczego, które – zapewniając 
ściślejszą koordynację polityki państw 
członkowskich, tak aby uniknąć 
poważnych dysproporcji – mogą zapewnić 
inteligentny, trwały wzrost gospodarczy 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
poprzez jednoczesne zwiększenie 
demokratycznej legitymacji i kontroli 
systemu jako całości, w tym do przeglądu 
celów strategii „Europa 2020” dotyczących 
zatrudnienia i spraw społecznych oraz 
przeglądu europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 20
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa do umocnienia społecznego 
wymiaru unii gospodarczej i walutowej, 
tak aby ulepszyć europejskie ramy 
zarządzania gospodarczego, ograniczyć 
bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie 
społeczne, wyeliminować dumping 
socjalny, a także zapobiec pogoni za 
najniższymi standardami socjalnymi; 
apeluje ponadto o opracowanie paktu 
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postępu społecznego, który zawierałby 
wspólne i wiążące cele w zakresie 
zatrudnienia, edukacji, badań i rozwoju;

Or. de

Poprawka 21
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraża głębokie ubolewanie, że 
w komunikacie Komisji nie uwzględniono 
należycie faktu, iż „sześciopak” nie spełnił 
swojego zadania, i wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku dotyczącego 
przeglądu tego pakietu; wzywa Komisję 
Europejską, aby wypełniła podjęte przez 
przewodniczącego Jeana-Claude’a 
Junckera zobowiązanie dotyczące 
uzyskania ratingu społecznego AAA 
poprzez zmianę ukierunkowania ram 
zarządzania gospodarczego na osiągnięcie 
celów strategii „Europa 2020” 
i zapewnienie równego traktowania celów 
gospodarczych oraz celów w zakresie 
zatrudnienia, edukacji, ubóstwa 
i wykluczenia społecznego, a także do 
zaprzestania realizacji tych elementów 
zawartych w ramach zarządzania 
gospodarczego, które stanowiły 
przeszkodę w osiąganiu celów strategii 
„Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 22
Thomas Mann



PE546.881v01-00 14/74 AM\1048145PL.doc

PL

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że ramy zarządzania 
gospodarczego Unii Europejskiej to 
niezbędny instrument sterujący służący 
wykrywaniu i naprawie problematycznych 
tendencji gospodarczych, takich jak 
nadmierne deficyty budżetowe lub 
nadmierny dług publiczny, oraz 
zapobieganiu im, które w kryzysie 
zadłużeniowym okazały się przyczyną 
gwałtownego ograniczenia wzrostu oraz 
ogromnego bezrobocia, a także naraziły 
gospodarkę europejską i integrację 
europejską na niebezpieczeństwo;

Or. en

Poprawka 23
Emilian Pavel

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraża zaniepokojenie, że w obecnych 
ramach zarządzania gospodarczego nie 
przywiązuje się należytej wagi do 
zatrudnienia i kwestii społecznych, co 
znacznie utrudnia osiągnięcie głównych 
celów strategii „Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 24
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1b. wyraża ubolewanie, że aktualnie 
prowadzona polityka zarządzania 
gospodarczego nadal koncentruje się 
wyłącznie na wzroście gospodarczym i nie 
uwzględnia się w niej zapotrzebowania na 
sprzyjające włączeniu społecznemu
i trwałe podejście oparte na prawach 
człowieka; podkreśla, że jeśli wzrost ma 
być trwały i sprzyjać włączeniu
społecznemu, to korzyści z niego powinny 
stać się udziałem całego społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 25
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zwraca uwagę, że państwa euro, które 
otrzymują od partnerów wsparcie na 
finansowanie swojej gospodarki, muszą co 
do zasady przestrzegać odpowiednich 
przepisów oraz realizować odpowiednie 
programy i umowy; podkreśla, że jest to 
kwestia szacunku dla podatników z krajów 
partnerskich w zamian za ich ogromne 
wysiłki podejmowane w duchu 
solidarności;

Or. en

Poprawka 26
Emilian Pavel

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1b. podziela opinię komisarz Marianne 
Thyssen, że kraje, które zapewniają 
wysokiej jakości miejsca pracy i lepszą 
ochronę socjalną, a także inwestują 
w kapitał ludzki, są bardziej odporne na 
kryzysy gospodarcze; wzywa Komisję do 
odzwierciedlenia tego stanowiska we 
wszystkich jej zaleceniach dotyczących 
polityki i zaleceniach dla poszczególnych 
krajów wydawanych w ramach 
europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 27
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że solidarność to kluczowa 
wartość, która stanowi podstawę dla Unii 
Europejskiej i ram zarządzania 
gospodarczego Unii 
Europejskiej; w związku z tym wyraża 
podziękowanie dla obywateli i podatników 
w Europie za okazanie ogromnej 
solidarności z obywatelami krajów 
dotkniętych kryzysem zadłużeniowym;

Or. en

Poprawka 28
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1d. podkreśla, że państwa członkowskie, 
które przeprowadziły reformy strukturalne 
wynegocjowane w ramach zarządzania 
gospodarczego Unii Europejskiej, z 
powodzeniem odzyskują konkurencyjność 
na światowym rynku, kreują wzrost i 
tworzą miejsca pracy, a także budują 
zaufanie na rynkach finansowych;

Or. en

Poprawka 29
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. wyraża głębokie zaniepokojenie 
w związku z tym, że spowolnienie tempa 
reform strukturalnych lub wycofanie 
części z nich prowadzi do ucieczki 
kapitału, krachów giełdowych, 
gwałtownego ograniczenia wzrostu 
i wysokich stóp bezrobocia;

Or. en

Poprawka 30
Guillaume Balas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą przeprowadzenia 
pierwszego badania skuteczności tych ram 
w celu oceny skutecznego i jednolitego 

2. odnotowuje inicjatywę Komisji 
dotyczącą przeprowadzenia pierwszego 
badania skuteczności obecnych ram w celu 
oceny skutecznego i jednolitego 



PE546.881v01-00 18/74 AM\1048145PL.doc

PL

stosowania zasad zarządzania, zarówno 
przez państwa członkowskie, jak i przez 
Komisję; sugeruje również, że przegląd ten 
będzie okazją do wymiany poglądów na 
temat sposobów ulepszenia tych ram;

stosowania zasad zarządzania, zarówno 
przez państwa członkowskie, jak i przez 
Komisję; sugeruje również, aby przegląd 
ten doprowadził do zmiany dokumentów 
dotyczących zarządzania gospodarczego;

Or. fr

Poprawka 31
Jérôme Lavrilleux

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą przeprowadzenia 
pierwszego badania skuteczności tych ram 
w celu oceny skutecznego i jednolitego 
stosowania zasad zarządzania, zarówno 
przez państwa członkowskie, jak i przez 
Komisję; sugeruje również, że przegląd ten 
będzie okazją do wymiany poglądów na 
temat sposobów ulepszenia tych ram;

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą przeprowadzenia 
pierwszego badania skuteczności tych ram 
w celu oceny skutecznego i jednolitego 
stosowania zasad zarządzania, zarówno 
przez państwa członkowskie, jak i przez 
Komisję; sugeruje również, że przegląd ten 
będzie okazją do wymiany poglądów 
z właściwymi komisjami parlamentarnymi 
PE na temat sposobów ulepszenia tych 
ram;

Or. fr

Poprawka 32
Zdzisław Krasnodębski

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą przeprowadzenia 
pierwszego badania skuteczności tych ram 
w celu oceny skutecznego i jednolitego
stosowania zasad zarządzania, zarówno 
przez państwa członkowskie, jak i przez 

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą przeprowadzenia 
pierwszego badania skuteczności tych ram 
w celu oceny stosowania zasad 
zarządzania, zarówno przez państwa 
członkowskie, jak i przez Komisję; 
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Komisję; sugeruje również, że przegląd ten 
będzie okazją do wymiany poglądów na 
temat sposobów ulepszenia tych ram;

zakłada, że przegląd ten będzie podstawą 
do krytycznej analizy zasad 
funkcjonowania tych ram;

Or. pl

Poprawka 33
Laura Agea, Tiziana Beghin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą przeprowadzenia 
pierwszego badania skuteczności tych ram 
w celu oceny skutecznego i jednolitego 
stosowania zasad zarządzania, zarówno 
przez państwa członkowskie, jak i przez 
Komisję; sugeruje również, że przegląd ten 
będzie okazją do wymiany poglądów na 
temat sposobów ulepszenia tych ram;

2. przyjmuje do wiadomości inicjatywę 
Komisji dotyczącą przeprowadzenia 
pierwszego badania skuteczności tych ram 
w celu oceny skutecznego i jednolitego 
stosowania zasad zarządzania, zarówno 
przez państwa członkowskie, jak i przez 
Komisję; sugeruje również, że przegląd ten 
będzie okazją do wymiany poglądów na 
temat sposobów ulepszenia tych ram i do 
wprowadzenia do nich odpowiednich 
poprawek;

Or. it

Poprawka 34
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą przeprowadzenia 
pierwszego badania skuteczności tych ram 
w celu oceny skutecznego i jednolitego 
stosowania zasad zarządzania, zarówno 
przez państwa członkowskie, jak i przez
Komisję; sugeruje również, że przegląd ten 

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą przeprowadzenia 
pierwszego przeglądu tych ram; wzywa 
Komisję, aby w przeglądzie uwzględniła 
również stwierdzone w tych ramach 
niedociągnięcia, które odnoszą się m.in. 
do realizacji głównych celów strategii 
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będzie okazją do wymiany poglądów na 
temat sposobów ulepszenia tych ram;

„Europa 2020”; sugeruje również, że 
przegląd ten będzie okazją do wymiany 
poglądów na temat sposobów pogłębienia 
i zasadniczego ulepszenia tych ram, 
zwłaszcza pod względem 
odpowiedzialności za proces 
europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 35
Maria Arena, Hugues Bayet

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą przeprowadzenia 
pierwszego badania skuteczności tych ram 
w celu oceny skutecznego i jednolitego 
stosowania zasad zarządzania, zarówno 
przez państwa członkowskie, jak i przez 
Komisję; sugeruje również, że przegląd ten 
będzie okazją do wymiany poglądów na 
temat sposobów ulepszenia tych ram;

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą przeprowadzenia 
pierwszego badania skuteczności tych ram 
w celu oceny skutecznego i jednolitego 
stosowania zasad zarządzania, jak również 
ich adekwatności, zarówno przez państwa 
członkowskie, jak i przez Komisję; 
sugeruje również, że przegląd ten będzie 
okazją do wymiany poglądów na temat 
sposobów ulepszenia i zmiany tych ram;

Or. fr

Poprawka 36
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą przeprowadzenia 
pierwszego badania skuteczności tych ram 
w celu oceny skutecznego i jednolitego 
stosowania zasad zarządzania, zarówno 

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą przeprowadzenia 
pierwszego badania skuteczności tych ram 
w celu oceny skutecznego i jednolitego 
stosowania zasad zarządzania, zarówno 
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przez państwa członkowskie, jak i przez 
Komisję; sugeruje również, że przegląd ten 
będzie okazją do wymiany poglądów na 
temat sposobów ulepszenia tych ram;

przez państwa członkowskie, jak i przez 
Komisję; sugeruje również, że przegląd ten 
będzie okazją do wymiany poglądów na 
temat sposobów zwiększenia skuteczności 
istniejących ram;

Or. hu

Poprawka 37
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą przeprowadzenia 
pierwszego badania skuteczności tych ram 
w celu oceny skutecznego i jednolitego 
stosowania zasad zarządzania, zarówno 
przez państwa członkowskie, jak i przez 
Komisję; sugeruje również, że przegląd ten 
będzie okazją do wymiany poglądów na 
temat sposobów ulepszenia tych ram;

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą przeprowadzenia 
pierwszego badania skuteczności tych ram 
w celu oceny skutecznego i jednolitego 
stosowania zasad zarządzania, zarówno 
przez państwa członkowskie, jak i przez 
Komisję; sugeruje również, że przegląd ten 
będzie okazją do wymiany poglądów na 
temat sposobów ulepszenia tych ram; 
proponuje, aby w przeglądzie tym 
skoncentrowano się dodatkowo na 
środkach, które zwiększą zaufanie sektora 
prywatnego do gospodarki, ponieważ 
zaufanie jest warunkiem inwestycji 
prywatnych, które z kolei warunkują 
tworzenie miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
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Komisji dotyczącą przeprowadzenia 
pierwszego badania skuteczności tych ram 
w celu oceny skutecznego i jednolitego 
stosowania zasad zarządzania, zarówno 
przez państwa członkowskie, jak i przez 
Komisję; sugeruje również, że przegląd 
ten będzie okazją do wymiany poglądów 
na temat sposobów ulepszenia tych ram;

Komisji dotyczącą przeprowadzenia 
pierwszego badania skuteczności tych ram 
w celu oceny skutecznego i jednolitego 
stosowania zasad zarządzania, zarówno 
przez państwa członkowskie, jak i przez 
Komisję; przypomina, że – aby polityka 
gospodarcza wypełniała cele określone 
w art. 9 TFUE – nie może być 
rozpatrywana w oderwaniu od polityki 
społecznej, dlatego też podkreśla pilną 
potrzebę ulepszenia europejskiego 
zarządzania społecznego w sposób 
porównywalny z ustanowieniem 
europejskiego zarządzania gospodarczego;

Or. en

Poprawka 39
Emilian Pavel

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą przeprowadzenia 
pierwszego badania skuteczności tych ram 
w celu oceny skutecznego i jednolitego 
stosowania zasad zarządzania, zarówno 
przez państwa członkowskie, jak i przez 
Komisję; sugeruje również, że przegląd ten 
będzie okazją do wymiany poglądów na 
temat sposobów ulepszenia tych ram;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka 40
Brando Benifei, Maria João Rodrigues

Projekt opinii
Ustęp 2



AM\1048145PL.doc 23/74 PE546.881v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą przeprowadzenia 
pierwszego badania skuteczności tych ram 
w celu oceny skutecznego i jednolitego 
stosowania zasad zarządzania, zarówno 
przez państwa członkowskie, jak i przez 
Komisję; sugeruje również, że przegląd
ten będzie okazją do wymiany poglądów 
na temat sposobów ulepszenia tych ram;

2. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą przeprowadzenia 
pierwszego badania skuteczności tych ram 
w celu oceny skutecznego i jednolitego 
stosowania zasad, zarówno przez państwa 
członkowskie, jak i przez Komisję; uważa,
że tego rodzaju przegląd będzie okazją do 
dogłębnej i kompleksowej ponownej oceny 
ogólnych priorytetów oraz adekwatności 
instrumentów zarządzania gospodarczego, 
czego celem jest osiągnięcie prawdziwej 
unii fiskalnej, tak aby właściwie zarządzać 
wspólną walutą;

Or. en

Poprawka 41
Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. choć upłynęło niewiele czasu, 
stwierdza, że europejskie ramy 
zarządzania gospodarczego zawierają w 
sobie zalążek nieskuteczności, gdyż 
opierają się na głębokiej niestabilności 
politycznej i monetarnej;

Or. fr

Poprawka 42
Maria Arena, Hugues Bayet

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, iż fakt, że Komisja Europejska 
uznaje w chwili obecnej konieczność 
wprowadzenia planu inwestycyjnego na 
szeroką skalę, stanowi istotną zmianę 
kierunku, w jakim zmierzają zarządzania 
gospodarczego, w ostatnich latach 
zniechęcające do inwestycji;

Or. fr

Poprawka 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. jest zatem zdania, że przegląd ten 
będzie okazją do opracowania nowych 
ram społeczno-gospodarczych wraz 
z kompleksową strategią na rzecz 
egzekwowania dorobku socjalnego UE; 
podkreśla znaczenie lepszego systemu 
koordynacji dla całej strefy euro;

Or. en

Poprawka 44
Brando Benifei, Mercedes Bresso, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Silvia Costa, 
Maria Arena, Maria João Rodrigues

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla potrzebę rozwoju 
europejskich automatycznych 
mechanizmów stabilizacji, takich jak 
obejmujący całą UGW system świadczeń 
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dla bezrobotnych, które pozwolą reagować 
na asymetryczne wstrząsy gospodarcze 
i które stanowiłyby sposób na utrzymanie 
spójności społecznej, wsparcie popytu 
wewnętrznego i wzmocnienie stabilności 
wspólnej waluty; przypomina swój apel do 
Komisji o przygotowanie zielonej księgi 
w sprawie automatycznych mechanizmów 
stabilizujących w strefie euro;

Or. en

Poprawka 45
Maria Arena, Hugues Bayet

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. w związku z tym podkreśla potrzebę 
wytworzenia klimatu sprzyjającego 
rozwojowi inwestycji publicznych; w 
szczególności oczekuje odliczania 
inwestycji publicznych w rachunku
zadłużenia państw członkowskich, 
zwłaszcza przy uwzględnieniu wpływu
nowych standardów rachunkowości ESA 
2010 na zdolność inwestycyjną niektórych 
organów publicznych; dlatego wzywa 
Europejski Bank Centralny do podjęcia 
odpowiednich decyzji;

Or. fr

Poprawka 46
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie skreślony
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europejskiego semestru, co pozwoliłoby 
skutecznie zapobiegać kryzysowi; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji, aby nie 
koncentrowały się wyłącznie na 
odpowiedzialności budżetowej, ale 
również na inwestycjach i reformach 
strukturalnych, w celu powiązania 
gospodarki rynkowej z postępem 
społecznym;

Or. it

Poprawka 47
Guillaume Balas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie 
europejskiego semestru, co pozwoliłoby 
skutecznie zapobiegać kryzysowi; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji, aby nie 
koncentrowały się wyłącznie na 
odpowiedzialności budżetowej, ale 
również na inwestycjach i reformach 
strukturalnych, w celu powiązania 
gospodarki rynkowej z postępem 
społecznym;

3. zaleca wzmocnienie legitymacji
demokratycznej i pogłębienie 
europejskiego semestru, co stanowiłoby 
ramy służące koordynacji gospodarczych i 
społecznych strategii politycznych państw 
członkowskich;

Or. fr

Poprawka 48
Zdzisław Krasnodębski

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie 3. zaleca krytyczną analizę europejskiego 
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europejskiego semestru, co pozwoliłoby 
skutecznie zapobiegać kryzysowi; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji, aby nie 
koncentrowały się wyłącznie na 
odpowiedzialności budżetowej, ale 
również na inwestycjach i reformach 
strukturalnych, w celu powiązania 
gospodarki rynkowej z postępem 
społecznym;

semestru, szczególnie w kontekście jego 
skuteczności przy zapobieganiu
kryzysowi; w związku z tym 
z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji, aby nie koncentrować się 
wyłącznie na odpowiedzialności 
budżetowej, ale również na inwestycjach 
i reformach strukturalnych, w celu 
powiązania gospodarki rynkowej 
z aspektami społecznymi;

Or. pl

Poprawka 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie 
europejskiego semestru, co pozwoliłoby 
skutecznie zapobiegać kryzysowi; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji, aby nie 
koncentrowały się wyłącznie na 
odpowiedzialności budżetowej, ale 
również na inwestycjach i reformach 
strukturalnych, w celu powiązania 
gospodarki rynkowej z postępem 
społecznym;

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie 
europejskiego semestru, co pozwoliłoby 
skutecznie zapobiegać kryzysowi; 
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje propozycję Komisji, aby jej 
działania nie koncentrowały się wyłącznie 
na odpowiedzialności budżetowej, ale 
również na inwestycjach i reformach 
strukturalnych, a jednocześnie zachęca ją, 
by wezwała państwa członkowskie do 
przyjęcia konkretnych środków mających 
na celu wyeliminowanie ubóstwa
bezwzględnego, które jest poważnym 
problemem wielu państw UE;

Or. it

Poprawka 50
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie 
europejskiego semestru, co pozwoliłoby 
skutecznie zapobiegać kryzysowi; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji, aby nie 
koncentrowały się wyłącznie na 
odpowiedzialności budżetowej, ale 
również na inwestycjach i reformach 
strukturalnych, w celu powiązania 
gospodarki rynkowej z postępem 
społecznym;

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie 
europejskiego semestru, co potencjalnie 
zapewniłoby równowagę między 
stabilnością budżetową i równowagą 
makroekonomiczną a spójnością 
społeczną w całej Unii oraz realizację 
celów strategii „Europa 2020”; w związku 
z tym wzywa Komisję, aby wykroczyła 
w swoim wniosku poza redukcjonistyczną 
odpowiedzialność budżetową i zwróciła się 
w kierunku polityki uwzględniającej 
inwestycje społeczne i reformy 
strukturalne, tak aby zapewnić 
ukierunkowanie społecznej gospodarki 
rynkowej na większy postęp społeczny, 
a także na bardziej sprawiedliwą 
dystrybucję bogactw, spójność i poprawę 
w zakresie równości płci;

Or. en

Poprawka 51
Maria Arena, Hugues Bayet

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie
europejskiego semestru, co pozwoliłoby 
skutecznie zapobiegać kryzysowi; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji, aby nie 
koncentrowały się wyłącznie na 
odpowiedzialności budżetowej, ale 
również na inwestycjach i reformach 
strukturalnych, w celu powiązania 
gospodarki rynkowej z postępem 
społecznym;

3. zaleca przegląd europejskiego semestru, 
co pozwoliłoby skutecznie zapobiegać 
kryzysowi; w związku z tym 
z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji, aby nie koncentrować się 
wyłącznie na odpowiedzialności 
budżetowej, ale również na inwestycjach 
i reformach strukturalnych, pod 
warunkiem że reformy te powiążą 
gospodarkę rynkową z postępem 
społecznym;

Or. fr
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Poprawka 52
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie
europejskiego semestru, co pozwoliłoby 
skutecznie zapobiegać kryzysowi; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji, aby nie 
koncentrowały się wyłącznie na 
odpowiedzialności budżetowej, ale 
również na inwestycjach i reformach 
strukturalnych, w celu powiązania 
gospodarki rynkowej z postępem 
społecznym;

3. zaleca wzmocnienie i zwiększenie 
skuteczności europejskiego semestru, co 
pozwoliłoby skutecznie zapobiegać 
kryzysowi; w związku z tym 
z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji, aby nie koncentrować się 
wyłącznie na odpowiedzialności 
budżetowej, ale również na inwestycjach 
i reformach strukturalnych, w celu 
powiązania gospodarki rynkowej 
z postępem społecznym;

Or. hu

Poprawka 53
Lampros Fountoulis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie 
europejskiego semestru, co pozwoliłoby 
skutecznie zapobiegać kryzysowi; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji, aby nie 
koncentrowały się wyłącznie na 
odpowiedzialności budżetowej, ale 
również na inwestycjach i reformach 
strukturalnych, w celu powiązania 
gospodarki rynkowej z postępem 
społecznym;

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie 
europejskiego semestru, co stanowiłoby 
próbę zapobiegania kryzysowi; w związku 
z tym z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji, aby nie koncentrować
się wyłącznie na odpowiedzialności 
budżetowej, ale również na inwestycjach 
i ukierunkowanych reformach 
strukturalnych, w celu powiązania 
gospodarki rynkowej z postępem 
społecznym;

Or. el
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Poprawka 54
Enrique Calvet Chambon

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie 
europejskiego semestru, co pozwoliłoby 
skutecznie zapobiegać kryzysowi; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji, aby nie 
koncentrowały się wyłącznie na 
odpowiedzialności budżetowej, ale 
również na inwestycjach i reformach 
strukturalnych, w celu powiązania 
gospodarki rynkowej z postępem 
społecznym;

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie 
europejskiego semestru, co pozwoliłoby 
skutecznie zapobiegać kryzysowi; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji, aby nie 
koncentrowały się wyłącznie na 
odpowiedzialności budżetowej, ale 
również na inwestycjach i reformach 
strukturalnych, w celu powiązania 
gospodarki rynkowej ze spójnością 
społeczną;

Or. es

Poprawka 55
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie 
europejskiego semestru, co pozwoliłoby 
skutecznie zapobiegać kryzysowi; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji, aby nie 
koncentrowały się wyłącznie na 
odpowiedzialności budżetowej, ale 
również na inwestycjach i reformach 
strukturalnych, w celu powiązania 
gospodarki rynkowej z postępem 
społecznym;

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie 
europejskiego semestru, co pozwoliłoby 
skutecznie zapobiegać kryzysowi, a także 
wzywa do tworzenia miejsc pracy w 
okresie po kryzysie oraz do zapewnienia 
konwergencji wzrostu w całej UE; 
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje propozycję Komisji, aby nie 
koncentrować się wyłącznie na 
odpowiedzialności budżetowej, ale 
również na inwestycjach i reformach 
strukturalnych, w celu powiązania 
gospodarki rynkowej i tworzenia miejsc 
pracy z postępem społecznym;
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Or. en

Poprawka 56
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie 
europejskiego semestru, co pozwoliłoby 
skutecznie zapobiegać kryzysowi; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji, aby nie 
koncentrowały się wyłącznie na 
odpowiedzialności budżetowej, ale 
również na inwestycjach i reformach 
strukturalnych, w celu powiązania 
gospodarki rynkowej z postępem 
społecznym;

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie 
europejskiego semestru, co pozwoliłoby 
skutecznie zapobiegać kryzysowi oraz 
wspierać inteligentny, trwały wzrost 
gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu; w związku z tym 
z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji, aby nie koncentrować się 
wyłącznie na odpowiedzialności 
budżetowej, ale również na inwestycjach 
i reformach strukturalnych, w celu 
powiązania społecznej gospodarki 
rynkowej z postępem społecznym
i spójnością społeczną;

Or. en

Poprawka 57
Emilian Pavel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie 
europejskiego semestru, co pozwoliłoby
skutecznie zapobiegać kryzysowi; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji, aby nie 
koncentrowały się wyłącznie na 
odpowiedzialności budżetowej, ale 
również na inwestycjach i reformach 
strukturalnych, w celu powiązania 

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie 
europejskiego semestru, co pozwoliłoby 
skutecznie zapobiegać kryzysowi oraz 
wspierać wzrost; w związku z tym 
z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji, aby nie koncentrować się 
wyłącznie na odpowiedzialności 
budżetowej, ale również na inwestycjach, 
w celu powiązania gospodarki rynkowej 



PE546.881v01-00 32/74 AM\1048145PL.doc

PL

gospodarki rynkowej z postępem 
społecznym;

z postępem społecznym;

Or. en

Poprawka 58
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie 
europejskiego semestru, co pozwoliłoby 
skutecznie zapobiegać kryzysowi; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji, aby nie 
koncentrowały się wyłącznie na 
odpowiedzialności budżetowej, ale 
również na inwestycjach i reformach 
strukturalnych, w celu powiązania 
gospodarki rynkowej z postępem 
społecznym;

3. odrzuca wzmocnienie i pogłębienie 
europejskiego semestru i uważa, że jego 
utrzymanie zaostrzy kryzys;

Or. pt

Poprawka 59
Brando Benifei, Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie 
europejskiego semestru, co pozwoliłoby 
skutecznie zapobiegać kryzysowi; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji, aby nie 
koncentrowały się wyłącznie na 
odpowiedzialności budżetowej, ale 
również na inwestycjach i reformach 
strukturalnych, w celu powiązania 

3. zaleca wzmocnienie i pogłębienie 
europejskiego semestru, co pozwoliłoby 
skutecznie zapobiegać kryzysowi; 
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje propozycję Komisji, aby nie 
koncentrować się wyłącznie na 
odpowiedzialności budżetowej, ale 
również na inwestycjach, w tym 
inwestycjach społecznych, tworzeniu 
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gospodarki rynkowej z postępem 
społecznym;

wysokiej jakości miejsc pracy i reformach 
strukturalnych, w celu powiązania 
gospodarki rynkowej z postępem 
społecznym;

Or. en

Poprawka 60
Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że do sfery społecznej 
niedostosowana jest już sama zasada 
semestru, co wynika z cząstkowości, 
niewystarczalności i nieefektywności 
wskaźników;

Or. fr

Poprawka 61
Maria Arena, Hugues Bayet

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że reformy strukturalne 
wprowadzone przez państwa członkowskie 
najbardziej dotknięte kryzysem nie 
przyniosły rezultatów; wzywa więc do 
zmiany prowadzonej w Europie ślepej 
polityki oszczędności i do promowania, z 
uwagi na kontekst, inwestycji 
publicznych;

Or. fr
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Poprawka 62
Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że zgodnie z art. 121 i 148 
TFUE pozytywny rozwój UE wymaga 
zachowania równowagi między polityką 
zatrudnienia a polityką gospodarczą; 
wzywa, aby do Traktatów dołączono 
protokół społeczny zapewniający ochronę 
podstawowych praw społecznych 
i pracowniczych, tak aby prawa społeczne 
były traktowane na równi ze swobodami 
gospodarczymi;

Or. en

Poprawka 63
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa do zwiększenia spójności 
gospodarczej i społecznej poprzez 
wzmocnienie Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności w celu 
tworzenia miejsc pracy z przysługującymi 
prawami i ich ochrony, przy 
jednoczesnym wspieraniu walki
z bezrobociem i ubóstwem;

Or. pt

Poprawka 64
Jutta Steinruck
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje, aby organizowane były 
wspólne posiedzenia Rady EPSCO i Rady 
ECOFIN w celu promowania 
skoordynowanych strategii politycznych 
społecznych i gospodarczych mających na 
celu wzmocnienie konkurencyjności w 
Europie, ale także pobudzenie trwałego 
wzrostu i zatrudnienia;

4. proponuje, aby organizowane były 
wspólne posiedzenia Rady EPSCO i Rady 
ECOFIN w celu promowania 
skoordynowanych strategii politycznych,
społecznych i gospodarczych mających na 
celu wzmocnienie konkurencyjności 
w Europie, ale także pobudzenie zarówno 
trwałego wzrostu, jak i zatrudnienia w celu 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy;

Or. de

Poprawka 65
Zdzisław Krasnodębski

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje, aby organizowane były 
wspólne posiedzenia Rady EPSCO i Rady 
ECOFIN w celu promowania 
skoordynowanych strategii politycznych 
społecznych i gospodarczych mających na 
celu wzmocnienie konkurencyjności w 
Europie, ale także pobudzenie trwałego 
wzrostu i zatrudnienia;

4. proponuje, aby organizowane były 
wspólne posiedzenia Rady EPSCO i Rady 
ECOFIN w celu promowania strategii 
politycznych, społecznych i gospodarczych 
mających na celu wzmocnienie 
konkurencyjności w Europie, ale także 
pobudzenie trwałego wzrostu 
i zatrudnienia;

Or. pl

Poprawka 66
Laura Agea, Tiziana Beghin

Projekt opinii
Ustęp 4



PE546.881v01-00 36/74 AM\1048145PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje, aby organizowane były 
wspólne posiedzenia Rady EPSCO i Rady 
ECOFIN w celu promowania 
skoordynowanych strategii politycznych 
społecznych i gospodarczych mających na 
celu wzmocnienie konkurencyjności w 
Europie, ale także pobudzenie trwałego 
wzrostu i zatrudnienia;

4. proponuje, aby organizowane były 
wspólne posiedzenia Rady EPSCO i Rady 
ECOFIN w celu promowania 
skoordynowanych strategii politycznych,
społecznych i gospodarczych mających na 
celu wzmocnienie konkurencyjności 
w Europie, wyeliminowanie endemicznego 
bezrobocia, ale także pobudzenie trwałego 
wzrostu i zatrudnienia;

Or. it

Poprawka 67
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje, aby organizowane były 
wspólne posiedzenia Rady EPSCO i Rady 
ECOFIN w celu promowania 
skoordynowanych strategii politycznych 
społecznych i gospodarczych mających na 
celu wzmocnienie konkurencyjności w 
Europie, ale także pobudzenie trwałego 
wzrostu i zatrudnienia;

4. podkreśla potrzebę bardziej 
zrównoważonego podziału obowiązków 
i lepszej współpracy między organami 
powiązanymi z Radą EPSCO i Radą 
ECOFIN, dlatego proponuje, aby 
organizowane były wspólne posiedzenia 
Rady EPSCO i Rady ECOFIN w celu 
promowania skoordynowanych strategii 
politycznych, społecznych i gospodarczych 
mających na celu zmniejszenie 
nierówności, ograniczenie ubóstwa 
i wykluczenia społecznego oraz poprawę
konkurencyjności w Europie, ale także 
pobudzenie w zrównoważony sposób 
trwałego wzrostu i wysokiej jakości 
zatrudnienia, co ma służyć osiągnięciu 
spójności społecznej, gospodarczej 
i terytorialnej;

Or. en
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Poprawka 68
Lampros Fountoulis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje, aby organizowane były 
wspólne posiedzenia Rady EPSCO i Rady 
ECOFIN w celu promowania 
skoordynowanych strategii politycznych 
społecznych i gospodarczych mających na 
celu wzmocnienie konkurencyjności w 
Europie, ale także pobudzenie trwałego 
wzrostu i zatrudnienia;

4. proponuje, aby organizowane były 
wspólne posiedzenia Rady EPSCO i Rady 
ECOFIN w celu promowania 
skoordynowanych strategii politycznych,
społecznych i gospodarczych mających na 
celu wzmocnienie zdrowej 
konkurencyjności w Europie, ale także 
pobudzenie trwałego wzrostu 
i zatrudnienia, szczególnie ludzi młodych;

Or. el

Poprawka 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje, aby organizowane były 
wspólne posiedzenia Rady EPSCO i Rady 
ECOFIN w celu promowania 
skoordynowanych strategii politycznych 
społecznych i gospodarczych mających na 
celu wzmocnienie konkurencyjności w 
Europie, ale także pobudzenie trwałego 
wzrostu i zatrudnienia;

4. przypomina o znaczeniu organizowania 
wspólnych posiedzeń Rady EPSCO i Rady 
ECOFIN w celu promowania 
skoordynowanych strategii politycznych,
społecznych i gospodarczych mających na 
celu wzmocnienie konkurencyjności 
w Europie, ale także pobudzenie trwałego 
wzrostu i wysokiej jakości zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 70
Emilian Pavel

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. proponuje, aby organizowane były 
wspólne posiedzenia Rady EPSCO i Rady 
ECOFIN w celu promowania 
skoordynowanych strategii politycznych 
społecznych i gospodarczych mających na 
celu wzmocnienie konkurencyjności w 
Europie, ale także pobudzenie trwałego 
wzrostu i zatrudnienia;

4. jest głęboko przekonany, że należy 
organizować wspólne posiedzenia Rady 
EPSCO i Rady ECOFIN w celu 
promowania skoordynowanych strategii 
politycznych, społecznych i gospodarczych 
mających na celu wzmocnienie 
konkurencyjności w Europie, ale także 
pobudzenie trwałego wzrostu i wysokiej 
jakości zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 71
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie tablicy wyników 
zawierającej wskaźniki społeczne dla 
sprawozdania przedkładanego w ramach 
mechanizmu ostrzegania, tak by ustalić, na 
wcześniejszym etapie, skutki społeczne
środków mających na celu skorygowanie 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej; 
wzywa Komisję do dokonania oceny jego 
zakresu i skuteczności;

5. podkreśla, że tablica wyników 
zawierająca wskaźniki społeczne 
i uwzględniana w sprawozdaniu 
przedkładanym w ramach mechanizmu 
ostrzegania stanowi pierwszy ważny krok 
służący ustaleniu, na wcześniejszym 
etapie, społecznych skutków środków 
mających na celu skorygowanie zaburzeń 
równowagi makroekonomicznej; apeluje 
do Komisji, aby tablica wyników była 
wiążąca dla państw członkowskich oraz 
aby dodano w niej kolejne wskaźniki 
dotyczące, przykładowo, jakości 
zatrudnienia, dystrybucji bogactw, 
długotrwałego bezrobocia i bezrobocia 
młodzieży, równouprawnienia i ubóstwa 
wśród dzieci;

Or. de

Poprawka 72
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie tablicy wyników 
zawierającej wskaźniki społeczne dla 
sprawozdania przedkładanego w ramach 
mechanizmu ostrzegania, tak by ustalić, na 
wcześniejszym etapie, skutki społeczne 
środków mających na celu skorygowanie 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej; 
wzywa Komisję do dokonania oceny jego 
zakresu i skuteczności;

5. podkreśla znaczenie tablicy wyników 
zawierającej wskaźniki społeczne dla 
sprawozdania przedkładanego w ramach 
mechanizmu ostrzegania, tak by ustalić, na 
wcześniejszym etapie, skutki społeczne 
środków mających na celu skorygowanie 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej, 
aby uniknąć wdrażania narzędzi 
i środków, które nie uwzględniają sytuacji 
społecznej i różnorodności państw 
członkowskich; wzywa Komisję do 
dokonania oceny jego zakresu 
i skuteczności;

Or. it

Poprawka 73
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie tablicy wyników 
zawierającej wskaźniki społeczne dla 
sprawozdania przedkładanego w ramach 
mechanizmu ostrzegania, tak by ustalić, na 
wcześniejszym etapie, skutki społeczne 
środków mających na celu skorygowanie 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej; 
wzywa Komisję do dokonania oceny jego
zakresu i skuteczności;

5. podkreśla, że uwzględnienie tablicy 
wyników zawierającej wskaźniki społeczne 
w sprawozdaniu przedkładanym w ramach 
mechanizmu ostrzegania stanowi pierwszy 
krok służący ustaleniu, na wcześniejszym 
etapie, społecznych skutków środków 
mających na celu skorygowanie zaburzeń 
równowagi makroekonomicznej; 
podkreśla, że dotychczas nie miało to 
żadnych skutków politycznych, dlatego 
wzywa Komisję i Radę, aby jako następny 
krok stawiały wszystkie wskaźniki 
społeczne, w tym te dotyczące ubóstwa 
i wykluczenia społecznego, na równi ze 
wskaźnikami makroekonomicznymi;
wzywa Komisję do dokonania oceny 
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i ulepszenia zakresu i skuteczności tej 
tablicy, a także do dopilnowania, aby 
ustalenia poczynione w oparciu o tablicę 
wyników zawierającą wskaźniki 
zatrudnienia i wskaźniki społeczne były 
w pełni uwzględniane zarówno podczas 
opracowywania zaleceń dla 
poszczególnych krajów, jak i w trakcie 
oceny ich wdrażania w państwach 
członkowskich; wzywa Komisję do 
ustanowienia systemu, który – w razie gdy 
wskaźniki społeczne osiągną ustalony 
próg – uruchamiałby działania 
zapobiegawcze i naprawcze;

Or. en

Poprawka 74
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie tablicy wyników 
zawierającej wskaźniki społeczne dla 
sprawozdania przedkładanego w ramach 
mechanizmu ostrzegania, tak by ustalić, na 
wcześniejszym etapie, skutki społeczne 
środków mających na celu skorygowanie 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej; 
wzywa Komisję do dokonania oceny jego 
zakresu i skuteczności;

5. podkreśla znaczenie tablicy wyników 
zawierającej wskaźniki społeczne dla 
sprawozdania przedkładanego w ramach 
mechanizmu ostrzegania, tak by ustalić, na 
wcześniejszym etapie, skutki społeczne 
środków mających na celu skorygowanie 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej; 
wzywa Komisję do dokonania oceny jego 
zakresu i skuteczności, w tym do zbadania 
skuteczności istniejących wskaźników 
oraz badań prowadzonych w Eurostacie
oraz tego, w jakim stopniu uwzględniają 
one charakterystyczne dla danego 
państwa członkowskiego cechy, 
specyficzne uwarunkowania społeczne, 
osiągnięte wartości w stosunku do 
własnych wartości bazowych 
(jednocześnie z badaniem tempa 
przemian, podstaw przemian i wzrostu 
oraz ich zrównoważenia);
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Or. hu

Poprawka 75
Emilian Pavel

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie tablicy wyników 
zawierającej wskaźniki społeczne dla 
sprawozdania przedkładanego w ramach 
mechanizmu ostrzegania, tak by ustalić, na 
wcześniejszym etapie, skutki społeczne 
środków mających na celu skorygowanie 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej; 
wzywa Komisję do dokonania oceny jego 
zakresu i skuteczności;

5. podkreśla znaczenie tablicy wyników 
zawierającej wskaźniki społeczne dla 
sprawozdania przedkładanego w ramach 
mechanizmu ostrzegania, tak by ustalić, na 
wcześniejszym etapie, skutki społeczne 
środków mających na celu skorygowanie 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej; 
wzywa Komisję do dopilnowania, aby do 
wspomnianych wskaźników społecznych 
przywiązywano w europejskim semestrze 
taką samą wagę, jak do wskaźników 
ekonomicznych;

Or. en

Poprawka 76
Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że w tablicy wyników 
brakuje zasadniczych elementów, czyli 
ujętych pod kątem ilościowym, 
jakościowym i geograficznym ofert 
zatrudnienia oraz liczby przedsiębiorstw, 
które ogłosiły bankructwo;

Or. fr

Poprawka 77
Monika Vana
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję, aby jak najszybciej 
przedstawiła przegląd procedury 
dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej i mechanizmu 
ostrzegania, o których mowa 
w rozporządzeniach (UE) nr 1176/2011 
i (UE) nr 1174/2011, z uwzględnieniem:

a) zmiany wskaźników i progów oraz 
przejścia od konkurencyjności kosztowej 
do szerszego rozumienia 
konkurencyjności, w tym jakości kapitału 
ludzkiego, uczestnictwa w rynku pracy, 
kosztów kapitału, efektywnego 
gospodarowania zasobami, efektywności 
energetycznej i nierówności;

b) symetrii w procedurze dotyczącej 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
w odniesieniu do traktowania nadwyżek 
na rachunkach obrotów bieżących 
podobnie jak deficytów;

Or. en

Poprawka 78
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. apeluje, aby szczegółowe przepisy 
dotyczące wiążącego nadzoru nad 
dyscypliną budżetową w strefie euro 
zawierały wskaźniki zatrudnienia, 
redystrybucji oraz kwestii społecznych, 
takich jak wysokiej jakości miejsca pracy, 
ubóstwo, ubóstwo wśród dzieci czy dostęp 
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do zasobów mieszkaniowych, podobnie jak 
istnieją wskaźniki makroekonomiczne, w 
celu zapewnienia stabilności finansów 
publicznych i zrównoważonego rozwoju 
modelu społecznego;

Or. es

Poprawka 79
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że nadmierne nierówności 
powinny uruchamiać działania w ramach 
mechanizmu ostrzegania, ponieważ 
prowadzą one do destabilizacji 
społeczeństw i zagrażają spójności oraz 
wynikom gospodarczym; podkreśla, że 
obserwowane w UE pogłębianie się 
nierówności, które udokumentowano 
w krajach składających sprawozdania 
w ramach semestru, stanowi poważne 
ryzyko dla demokracji; wskazuje na 
ostrzeżenia MFW i MOP, że dalsze 
pogłębianie się nierówności w UE może 
zdestabilizować nasze społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 80
Zdzisław Krasnodębski

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia zaleceń dla poszczególnych 

6. wzywa Komisję do przedstawienia 
Parlamentowi Europejskiemu corocznego 
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krajów w celu wsparcia wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia; wzywa 
Komisję do przedstawienia Parlamentowi 
Europejskiemu corocznego sprawozdania z 
postępów we wdrażaniu niniejszych 
zaleceń, które mogą być zamieszczane w 
załączniku do rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego;

sprawozdania z postępów we wdrażaniu 
niniejszych zaleceń, które może być 
zamieszczane w załączniku do rocznej 
analizy wzrostu gospodarczego;

Or. pl

Poprawka 81
Laura Agea, Tiziana Beghin

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia zaleceń dla poszczególnych 
krajów w celu wsparcia wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia; wzywa 
Komisję do przedstawienia Parlamentowi 
Europejskiemu corocznego sprawozdania z 
postępów we wdrażaniu niniejszych 
zaleceń, które mogą być zamieszczane w 
załączniku do rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego;

6. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia zaleceń dla poszczególnych 
krajów w celu wsparcia wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia, przede 
wszystkim bezwarunkowego dochodu 
podstawowego i minimalnego dochodu 
gwarantowanego; wzywa Komisję do 
przedstawienia Parlamentowi 
Europejskiemu corocznego sprawozdania 
z postępów we wdrażaniu niniejszych 
zaleceń, które może być zamieszczane 
w załączniku do rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego;

Or. it

Poprawka 82
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia zaleceń dla poszczególnych 
krajów w celu wsparcia wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia; wzywa 
Komisję do przedstawienia Parlamentowi 
Europejskiemu corocznego sprawozdania z 
postępów we wdrażaniu niniejszych
zaleceń, które mogą być zamieszczane w 
załączniku do rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego;

6. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia zaleceń dla poszczególnych 
krajów w celu wsparcia trwałego wzrostu 
gospodarczego, wysokiej jakości miejsc 
pracy i spójności społecznej, a także 
w celu osiągnięcia postępu w realizacji 
celów strategii „Europa 2020”; wzywa 
Komisję do przedstawienia Parlamentowi 
Europejskiemu corocznego sprawozdania 
z postępów we wdrażaniu tych zaleceń, 
które może być zamieszczane w załączniku 
do rocznej analizy wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 83
Maria Arena, Hugues Bayet

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia zaleceń dla poszczególnych 
krajów w celu wsparcia wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia; wzywa 
Komisję do przedstawienia Parlamentowi 
Europejskiemu corocznego sprawozdania z 
postępów we wdrażaniu niniejszych 
zaleceń, które mogą być zamieszczane w 
załączniku do rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego;

6. wzywa Komisję do przedstawienia 
Parlamentowi Europejskiemu corocznego 
sprawozdania z postępów we wdrażaniu 
niniejszych zaleceń oraz ich wpływu 
zarówno na zadłużenie i deficyt, jak i na 
wskaźniki społeczne, które może być 
zamieszczane w załączniku do rocznej 
analizy wzrostu gospodarczego;

Or. fr

Poprawka 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia zaleceń dla poszczególnych 
krajów w celu wsparcia wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia; wzywa 
Komisję do przedstawienia Parlamentowi 
Europejskiemu corocznego sprawozdania z 
postępów we wdrażaniu niniejszych
zaleceń, które mogą być zamieszczane w 
załączniku do rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego;

6. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia zaleceń dla poszczególnych 
krajów w celu wsparcia wzrostu 
gospodarczego, spójności społecznej 
i tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
Parlamentowi Europejskiemu corocznego 
sprawozdania z postępów we wdrażaniu 
tych zaleceń, które może być zamieszczane 
w załączniku do rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 85
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina Komisji, że chociaż płace 
uznaje się za istotny element, jeśli chodzi 
o rozwiązanie kwestii zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej w strefie euro, nie są 
one jedynie narzędziem dostosowań 
ekonomicznych, lecz przede wszystkim 
dochodem, z którego muszą utrzymać się 
pracownicy; apeluje do Komisji 
o dopilnowanie, aby zalecenia 
w dziedzinie płac nie przyczyniły się do 
zwiększenia ubóstwa pracujących czy 
nierówności płac w poszczególnych 
państwach członkowskich ani nie 
zaszkodziły grupom o niskich dochodach;

Or. en



AM\1048145PL.doc 47/74 PE546.881v01-00

PL

Poprawka 86
Jérôme Lavrilleux

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję Europejską, by we
współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym ułatwiała MŚP, które są 
głównymi źródłami zatrudnienia w 
Europie, dostęp do finansowania z 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych w powiązaniu z 
Europejskim Funduszem Inwestycyjnym;

7. wzywa Komisję Europejską, by we 
współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym ułatwiała MŚP, które
tworzą ponad 80% miejsc pracy w UE 
oraz pobudzają zrównoważony 
i sprzyjający włączeniu społecznemu 
wzrost gospodarczy, dostęp do 
finansowania z Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych 
w powiązaniu z Europejskim Funduszem 
Inwestycyjnym;

Or. fr

Poprawka 87
Laura Agea, Tiziana Beghin

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję Europejską, by we 
współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym ułatwiała MŚP, które są 
głównymi źródłami zatrudnienia w 
Europie, dostęp do finansowania z 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych w powiązaniu z 
Europejskim Funduszem Inwestycyjnym;

7. zachęca Komisję Europejską, by we 
współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym ułatwiała MŚP, które są 
głównymi źródłami zatrudnienia 
w Europie, dostęp do finansowania 
z Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych w powiązaniu 
z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym;

Or. it

Poprawka 88
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję Europejską, by we 
współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym ułatwiała MŚP, które są 
głównymi źródłami zatrudnienia w 
Europie, dostęp do finansowania z 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych w powiązaniu z 
Europejskim Funduszem Inwestycyjnym;

7. wzywa Komisję Europejską, by we 
współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym ułatwiała MŚP, które 
stanowią podporę procesu tworzenia 
miejsc pracy w Europie, dostęp do 
finansowania z Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych 
w powiązaniu z Europejskim Funduszem 
Inwestycyjnym; wyraża ubolewanie, że 
w Europejskim Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych nie przewiduje 
się środków dla MŚP ani ukierunkowania 
na MŚP, lecz decyzje w tej kwestii 
pozostawia się wyłącznie Radzie 
Sterującej; apeluje, aby w ramach 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych przestrzegano 
obowiązujących unijnych zasad 
inwestowania;

Or. en

Poprawka 89
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję Europejską, by we 
współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym ułatwiała MŚP, które są 
głównymi źródłami zatrudnienia w 
Europie, dostęp do finansowania z 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych w powiązaniu z 
Europejskim Funduszem Inwestycyjnym;

7. wzywa Komisję Europejską, by we 
współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym sprecyzowała kryteria 
umożliwiające udział MŚP, które są 
głównymi źródłami zatrudnienia 
w Europie, w inwestycjach finansowanych
z Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych w powiązaniu 
z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym; 
jak najszybsze sprecyzowanie kryteriów
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selekcji projektów wraz z wymogami 
uczestnictwa pozwoli na przygotowanie się 
i lepszą koordynację działań również ze 
strony MŚP;

Or. pl

Poprawka 90
Lampros Fountoulis

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję Europejską, by we 
współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym ułatwiała MŚP, które są 
głównymi źródłami zatrudnienia w 
Europie, dostęp do finansowania z 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych w powiązaniu z 
Europejskim Funduszem Inwestycyjnym;

7. wzywa Komisję Europejską, by we 
współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym ułatwiała MŚP, które są 
głównymi źródłami zatrudnienia w 
Europie, dostęp do finansowania z 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych w powiązaniu z 
Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, 
zapewniając jednocześnie nadzór i troskę 
o prawidłowe zarządzanie funduszami;

Or. el

Poprawka 91
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję Europejską, by we 
współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym ułatwiała MŚP, które są 
głównymi źródłami zatrudnienia w 
Europie, dostęp do finansowania z 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych w powiązaniu z 
Europejskim Funduszem Inwestycyjnym;

7. wzywa Komisję Europejską, by we 
współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym ułatwiała MŚP, które są 
głównymi źródłami zatrudnienia 
i tworzenia miejsc pracy w Europie, dostęp 
do finansowania z Europejskiego Funduszu 
na rzecz Inwestycji Strategicznych 
w powiązaniu z Europejskim Funduszem 
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Inwestycyjnym; podkreśla, że ponowny 
wzrost i tworzenie nowych miejsc pracy są 
istotne, jeśli chodzi o akceptację 
europejskich ram zarządzania 
gospodarczego przez społeczeństwo, 
dlatego wzywa Komisję do podjęcia 
działań mających na celu zwiększenie 
zaufania do gospodarki oraz poprawę 
otoczenia biznesu, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP, dostępu do 
finansowania i likwidacji obciążeń 
biurokratycznych;

Or. en

Poprawka 92
Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. ubolewa nad zupełnie niespójną 
postawą Unii narzucającej liberalizację 
usług, a zarazem zwiększającej liczbę 
wymogów, które rzucają MŚP na kolana 
zamiast je chronić;

Or. fr

Poprawka 93
Emilian Pavel

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. jest zdania, że ramy zarządzania 
gospodarczego muszą pomóc 
w stworzeniu w Europie odpowiedniego 
otoczenia, które będzie sprzyjać 
przedsiębiorczości, szczególnie wśród 
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młodszych osób; wyraża zaniepokojenie, 
że w trakcie kryzysu doszło do 
zmniejszenia udziału MŚP 
w zatrudnieniu;

Or. en

Poprawka 94
Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. stwierdza, że MŚP stanowią 
niewyczerpane pokłady miejsc pracy, lecz 
związane z obecną koniunkturą trudności 
finansowe tych przedsiębiorstw powodują 
wzrost bezrobocia;

Or. fr

Poprawka 95
Emilian Pavel

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. zauważa, że przeniesienie obciążeń
podatkowych z pracy na inne elementy 
może pomóc stymulować wzrost i 
zwiększyć wskaźniki zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 96
Guillaume Balas
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Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. w celu dążenia do skuteczniejszej i 
lepiej ukierunkowanej polityki budżetowej 
wzywa państwa członkowskie, aby 
kontynuowały modernizację swoich 
rynków pracy oraz systemów 
zabezpieczenia społecznego; w tym celu 
zachęca je do wymiany najlepszych 
praktyk;

skreślony

Or. fr

Poprawka 97
Jérôme Lavrilleux

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. w celu dążenia do skuteczniejszej i 
lepiej ukierunkowanej polityki budżetowej 
wzywa państwa członkowskie, aby 
kontynuowały modernizację swoich 
rynków pracy oraz systemów 
zabezpieczenia społecznego; w tym celu 
zachęca je do wymiany najlepszych 
praktyk;

8. w celu dążenia do skuteczniejszej 
i lepiej ukierunkowanej polityki 
budżetowej wzywa państwa członkowskie, 
aby kontynuowały modernizację swoich 
rynków pracy oraz systemów 
zabezpieczenia społecznego; w tym celu 
zachęca je do wymiany najlepszych 
praktyk; ponadto przypomina, że 
optymalna integracja europejskich 
rynków pracy pozostaje 
średnioterminowym celem służącym 
promocji postępu społecznego 
w zrównoważonym i konkurencyjnym 
środowisku;

Or. fr

Poprawka 98
Zdzisław Krasnodębski
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Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. w celu dążenia do skuteczniejszej i 
lepiej ukierunkowanej polityki budżetowej 
wzywa państwa członkowskie, aby 
kontynuowały modernizację swoich 
rynków pracy oraz systemów 
zabezpieczenia społecznego; w tym celu 
zachęca je do wymiany najlepszych
praktyk;

8. w celu dążenia do skuteczniejszej 
i lepiej ukierunkowanej polityki 
budżetowej wzywa państwa członkowskie, 
aby kontynuowały modernizację swoich 
rynków pracy oraz systemów 
zabezpieczenia społecznego; przy czym 
modernizacja nie może ograniczać się 
jedynie do obniżania standardów ochrony 
praw pracowniczych i redukcji 
zabezpieczeń społecznych; w tym celu 
zachęca państwa członkowskie do 
wymiany praktyk;

Or. pl

Poprawka 99
Laura Agea, Tiziana Beghin

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. w celu dążenia do skuteczniejszej i 
lepiej ukierunkowanej polityki budżetowej 
wzywa państwa członkowskie, aby 
kontynuowały modernizację swoich 
rynków pracy oraz systemów 
zabezpieczenia społecznego; w tym celu 
zachęca je do wymiany najlepszych 
praktyk;

8. w celu dążenia do skuteczniejszej 
i lepiej ukierunkowanej polityki 
budżetowej zachęca państwa 
członkowskie, aby kontynuowały 
modernizację swoich rynków pracy oraz 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
takich jak bezwarunkowy dochód 
podstawowy i minimalny dochód 
gwarantowany; w tym celu zachęca je do 
wymiany najlepszych praktyk;

Or. it

Poprawka 100
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. w celu dążenia do skuteczniejszej i 
lepiej ukierunkowanej polityki budżetowej 
wzywa państwa członkowskie, aby 
kontynuowały modernizację swoich
rynków pracy oraz systemów
zabezpieczenia społecznego; w tym celu 
zachęca je do wymiany najlepszych 
praktyk;

8. w celu dążenia do skuteczniejszej 
polityki budżetowej, ograniczenia ubóstwa 
i zwiększenia sprawiedliwej mobilności
wzywa państwa członkowskie, aby 
usprawniły koordynację wysiłków 
służących wprowadzeniu ulepszeń na ich
rynkach pracy oraz w systemach
zabezpieczenia społecznego, 
a jednocześnie dopilnowały, aby reformy 
strukturalne przeprowadzane w tych 
sektorach nie podważały norm pracy ani 
nie ograniczały dostępu do odpowiedniej 
ochrony socjalnej, która jest 
powszechnym prawem i warunkiem 
wstępnym stworzenia społeczeństw 
charakteryzujących się większą 
równością; w tym celu wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do wymiany 
najlepszych praktyk oraz dalszego 
promowania wzajemnego uczenia się,
również na szczeblu regionalnym 
i lokalnym;

Or. en

Poprawka 101
Maria Arena, Hugues Bayet

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. w celu dążenia do skuteczniejszej i 
lepiej ukierunkowanej polityki budżetowej
wzywa państwa członkowskie, aby 
kontynuowały modernizację swoich 
rynków pracy oraz systemów 
zabezpieczenia społecznego; w tym celu 
zachęca je do wymiany najlepszych 

8. w celu dążenia do skuteczniejszej 
i lepiej ukierunkowanej polityki wzywa 
państwa członkowskie, aby uwarunkowały 
modernizację swoich rynków pracy oraz 
systemów zabezpieczenia społecznego od 
zachowania jakości zatrudnienia 
i zabezpieczenia społecznego jako
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praktyk; czynników zapewniających spójność 
społeczną, konkurencyjność i odporność 
na kryzysy gospodarcze i finansowe; w 
tym celu zachęca je do wymiany 
najlepszych praktyk

Or. fr

Poprawka 102
Lampros Fountoulis

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. w celu dążenia do skuteczniejszej i 
lepiej ukierunkowanej polityki budżetowej 
wzywa państwa członkowskie, aby 
kontynuowały modernizację swoich 
rynków pracy oraz systemów 
zabezpieczenia społecznego; w tym celu 
zachęca je do wymiany najlepszych 
praktyk;

8. w celu dążenia do skuteczniejszej 
i lepiej ukierunkowanej polityki 
budżetowej wzywa państwa członkowskie, 
aby kontynuowały modernizację swoich 
rynków pracy oraz systemów 
zabezpieczenia społecznego; w tym celu 
zachęca je do wymiany najlepszych 
praktyk opartych na inwestowaniu w ludzi 
oraz podkreślaniu europejskiej 
solidarności;

Or. el

Poprawka 103
Enrique Calvet Chambon

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. w celu dążenia do skuteczniejszej i 
lepiej ukierunkowanej polityki budżetowej
wzywa państwa członkowskie, aby 
kontynuowały modernizację swoich 
rynków pracy oraz systemów 
zabezpieczenia społecznego; w tym celu 
zachęca je do wymiany najlepszych 

8. wzywa państwa członkowskie, aby 
kontynuowały modernizację swoich 
rynków pracy oraz systemów 
zabezpieczenia społecznego; w tym celu 
zachęca je do wymiany najlepszych 
praktyk;



PE546.881v01-00 56/74 AM\1048145PL.doc

PL

praktyk;

Or. es

Poprawka 104
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. w celu dążenia do skuteczniejszej i 
lepiej ukierunkowanej polityki budżetowej 
wzywa państwa członkowskie, aby 
kontynuowały modernizację swoich 
rynków pracy oraz systemów 
zabezpieczenia społecznego; w tym celu 
zachęca je do wymiany najlepszych 
praktyk;

8. w celu dążenia do skuteczniejszej 
i lepiej ukierunkowanej polityki 
budżetowej wzywa państwa członkowskie, 
aby kontynuowały modernizację swoich 
rynków pracy, systemów edukacji oraz 
systemów zabezpieczenia społecznego
poprzez reformy strukturalne, które 
zapewnią lepsze dopasowanie 
umiejętności do możliwości zatrudnienia; 
w tym celu zachęca je do wymiany 
najlepszych praktyk;

Or. en

Poprawka 105
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. w celu dążenia do skuteczniejszej i 
lepiej ukierunkowanej polityki budżetowej 
wzywa państwa członkowskie, aby 
kontynuowały modernizację swoich
rynków pracy oraz systemów 
zabezpieczenia społecznego; w tym celu 
zachęca je do wymiany najlepszych 
praktyk;

8. w celu dążenia do skuteczniejszej 
polityki budżetowej i zwiększenia 
sprawiedliwej mobilności na jednolitym 
rynku pracy wzywa państwa 
członkowskie, aby usprawniły 
koordynację wysiłków służących 
modernizacji ich rynków pracy oraz 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
a jednocześnie dopilnowały, aby reformy 
strukturalne przeprowadzane w tych 
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sektorach nie podważały norm pracy ani 
nie ograniczały dostępu do odpowiedniej 
ochrony socjalnej, która jest 
powszechnym prawem i warunkiem 
wstępnym stworzenia społeczeństw 
charakteryzujących się większą 
równością;

Or. en

Poprawka 106
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. w celu dążenia do skuteczniejszej i 
lepiej ukierunkowanej polityki budżetowej
wzywa państwa członkowskie, aby
kontynuowały modernizację swoich 
rynków pracy oraz systemów 
zabezpieczenia społecznego; w tym celu 
zachęca je do wymiany najlepszych 
praktyk;

8. wzywa państwa członkowskie do 
nadania priorytetowego znaczenia 
kwestiom społecznym poprzez promocję 
zatrudnienia z przysługującymi prawami 
i godnym wynagrodzeniem oraz 
rozszerzenie zabezpieczenia społecznego 
na wszystkich obywateli; w tym celu 
zachęca je do wymiany najlepszych 
praktyk;

Or. pt

Poprawka 107
Georgi Pirinski

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zwraca uwagę na propozycje 
zapewnienia aktywnego udziału państw 
członkowskich we wdrażaniu planu 
Jeana-Claude’a Junckera dzięki 
opracowaniu europejskich ram, w których 
wydatki na edukację, badania i rozwój 
oraz szkolenia zawodowe będą wyłączone 
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z krajowych deficytów docelowych;

Or. en

Poprawka 108
Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. ubolewa, że Unia w żadnym wypadku 
nie postarała się o środki umożliwiające 
modernizację, a jej zalecenia prowadzą de 
facto do prawdziwego regresu 
społecznego;

Or. fr

Poprawka 109
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wyraża ubolewanie, że Komisja –
podejmując próby zrównoważenia polityki
budżetowej – postanowiła pominąć 
znaczenie systemów zabezpieczenia 
społecznego jako kluczowych 
instrumentów stabilizacji gospodarki oraz 
społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 110
Maria Arena, Hugues Bayet
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Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. proponuje, by w kontekście 
zobowiązań podjętych w ramach 
zarządzania gospodarczego wysokości 
wynagrodzeń podlegały ochronie, 
przynajmniej do poziomów 
wynegocjowanych w porozumieniach 
zbiorowych;

Or. fr

Poprawka 111
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. wzywa Komisję, aby zawarte w 
„dwupaku” klauzule ochronne, które 
odnoszą się do płac i zapewniają prawo do 
negocjowania i podejmowania działań
zbiorowych, rozszerzono na wszystkie
istniejące instrumenty europejskiej
regulacji gospodarczej; wzywa partnerów 
społecznych do poprawy koordynacji płac 
w strefie euro w celu uniknięcia zakłóceń 
równowagi;

Or. en

Poprawka 112
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. w obliczu pilnego problemu bezrobocia 
młodych ludzi zachęca państwa 
członkowskie do wykorzystania 
dostępnych zasobów w skuteczny i 
ukierunkowany sposób, poprzez inicjatywę 
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, 
zaleca również wspieranie mobilności 
transgranicznej, poprzez rozwój portalu 
EURES, jako czynnika sprzyjającego 
zatrudnieniu młodych ludzi;

9. zaleca państwom członkowskim 
stawienie czoła pilnemu problemowi 
bezrobocia młodych ludzi poprzez 
wdrożenie inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych oraz poprzez 
wykorzystanie w synergiczny, skuteczny 
i ukierunkowany sposób wszystkich 
dostępnych zasobów; zachęca do 
wspierania zatrudnienia ludzi młodych 
również w ramach mobilności 
transgranicznej, która poprzez rozwój 
portalu EURES powinna zawsze stanowić 
świadomy wybór zawodowy, alternatywny 
w stosunku do wyboru krajowego, który w 
każdym razie musi być zawsze 
zagwarantowany;

Or. it

Poprawka 113
Laura Agea, Tiziana Beghin

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. w obliczu pilnego problemu bezrobocia 
młodych ludzi zachęca państwa 
członkowskie do wykorzystania 
dostępnych zasobów w skuteczny i 
ukierunkowany sposób, poprzez inicjatywę 
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, 
zaleca również wspieranie mobilności 
transgranicznej, poprzez rozwój portalu 
EURES, jako czynnika sprzyjającego 
zatrudnieniu młodych ludzi;

9. w obliczu pilnego problemu bezrobocia 
młodych ludzi zachęca państwa 
członkowskie do wykorzystania 
dostępnych zasobów w skuteczny 
i ukierunkowany sposób, poprzez 
inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych, przy jednoczesnym wspieraniu
popytu i podaży rynku wewnętrznego;
zaleca również wspieranie mobilności 
transgranicznej, poprzez rozwój portalu 
EURES, jako czynnika sprzyjającego 
zatrudnieniu młodych ludzi;

Or. it
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Poprawka 114
Maria Arena, Hugues Bayet

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. w obliczu pilnego problemu bezrobocia 
młodych ludzi zachęca państwa 
członkowskie do wykorzystania 
dostępnych zasobów w skuteczny i 
ukierunkowany sposób, poprzez inicjatywę 
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
zaleca również wspieranie mobilności 
transgranicznej, poprzez rozwój portalu 
EURES, jako czynnika sprzyjającego 
zatrudnieniu młodych ludzi;

9. w obliczu pilnego problemu bezrobocia 
młodych ludzi zachęca Komisję do 
umożliwienia państwom członkowskim 
wykorzystania dostępnych zasobów 
w skuteczny i ukierunkowany sposób za 
sprawą precyzyjnych i regularnych 
wytycznych służących powołaniu 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych, zaleca również wspieranie 
mobilności transgranicznej, poprzez 
rozwój portalu EURES, jako czynnika 
sprzyjającego zatrudnieniu młodych ludzi;

Or. fr

Poprawka 115
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. w obliczu pilnego problemu bezrobocia 
młodych ludzi zachęca państwa 
członkowskie do wykorzystania 
dostępnych zasobów w skuteczny i 
ukierunkowany sposób, poprzez inicjatywę
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
zaleca również wspieranie mobilności 
transgranicznej, poprzez rozwój portalu 
EURES, jako czynnika sprzyjającego 
zatrudnieniu młodych ludzi;

9. w obliczu pilnego problemu bezrobocia 
młodych ludzi zachęca państwa 
członkowskie do wykorzystania 
dostępnych zasobów w skuteczny 
i ukierunkowany sposób, poprzez 
inwestycję w kapitał ludzki, 
a w szczególności w edukację ze 
szczególnym uwzględnieniem inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 
w regionach najbardziej dotkniętych
bezrobociem; zaleca również wspieranie 
mobilności transgranicznej, poprzez 
wspieranie partnerstw transgranicznych 
oraz rozwój portalu EURES, jako czynnika 
sprzyjającego zatrudnieniu młodych ludzi;
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Or. pl

Poprawka 116
Lampros Fountoulis

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. w obliczu pilnego problemu bezrobocia 
młodych ludzi zachęca państwa 
członkowskie do wykorzystania 
dostępnych zasobów w skuteczny i 
ukierunkowany sposób, poprzez inicjatywę 
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, 
zaleca również wspieranie mobilności 
transgranicznej, poprzez rozwój portalu 
EURES, jako czynnika sprzyjającego 
zatrudnieniu młodych ludzi;

9. w obliczu pilnego problemu bezrobocia 
młodych ludzi zachęca państwa 
członkowskie do wykorzystania 
dostępnych zasobów w skuteczny 
i ukierunkowany sposób, poprzez system 
zachęt do tworzenia miejsc pracy 
w państwach członkowskich, w których 
poziom bezrobocia jest szczególnie wysoki;

Or. el

Poprawka 117
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. w obliczu pilnego problemu bezrobocia 
młodych ludzi zachęca państwa 
członkowskie do wykorzystania 
dostępnych zasobów w skuteczny i 
ukierunkowany sposób, poprzez inicjatywę 
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
zaleca również wspieranie mobilności 
transgranicznej, poprzez rozwój portalu 
EURES, jako czynnika sprzyjającego 
zatrudnieniu młodych ludzi;

9. w obliczu pilnego problemu bezrobocia 
młodych ludzi zachęca państwa 
członkowskie do wykorzystania 
dostępnych zasobów w skuteczny 
i ukierunkowany sposób poprzez 
inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych i szersze wykorzystanie szkoleń
zawodowych jako narzędzia, które 
zwiększa zdolność do zatrudnienia 
i zapewnia lepsze dopasowanie 
umiejętności do możliwości zatrudnienia;
zaleca również wspieranie mobilności 
transgranicznej, poprzez rozwój portalu 
EURES, jako czynnika sprzyjającego 
zatrudnieniu młodych ludzi;
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Poprawka 118
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Jutta 
Steinruck, Maria João Rodrigues

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. w obliczu pilnego problemu bezrobocia
młodych ludzi zachęca państwa 
członkowskie do wykorzystania
dostępnych zasobów w skuteczny i 
ukierunkowany sposób, poprzez inicjatywę 
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
zaleca również wspieranie mobilności 
transgranicznej, poprzez rozwój portalu 
EURES, jako czynnika sprzyjającego 
zatrudnieniu młodych ludzi;

9. wzywa państwa członkowskie do jak 
najpełniejszego wykorzystania w 
skuteczny i ukierunkowany sposób
wszystkich zasobów finansowych 
dostępnych w ramach Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych, tak aby 
odpowiednio przeciwdziałać pilnemu 
problemowi bezrobocia młodych ludzi; w 
tym celu uznaje za istotne, aby środki, 
które państwa członkowskie przeznaczają 
na współfinansowanie działań 
wspierających zatrudnienie ludzi 
młodych, m.in. gwarancji dla młodzieży, 
były wyłączone z obliczania deficytów 
krajowych; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosków dotyczących 
dalszego wspierania mobilności 
transgranicznej, w tym poprzez zwiększenie 
możliwości portalu EURES, jako ważnego 
czynnika sprzyjającego zatrudnieniu 
młodych ludzi;

Or. en

Poprawka 119
Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. zauważa, że portal EURES sam 
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z siebie w ogóle nie generuje zatrudnienia, 
lecz sprawia jedynie, że pracy brakuje 
w innych miejscach;

Or. fr

Poprawka 120
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. w obliczu starzejących się
społeczeństw oraz reform systemów
emerytalnych zachęca państwa
członkowskie do nadawania priorytetu 
działaniom na rzecz starszych 
pracowników; wzywa Komisję do 
sprecyzowania kryteriów i zwiększenia
kontroli wykorzystania funduszy 
europejskich na starszych pracowników
oraz zwiększania działań na rzecz 
zatrudnienia ludzi starszych;

Or. pl

Poprawka 121
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. zauważa z dużym niepokojem, że 
w trakcie kryzysu stopa długotrwałego 
bezrobocia uległa podwojeniu; zwraca 
również uwagę, że wśród pracowników 
o niskich kwalifikacjach wskaźnik ten 
wzrósł jeszcze bardziej; wzywa Komisję do 
dopilnowania, aby walka z długotrwałym 
bezrobociem znalazła odzwierciedlenie w 
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jej strategiach politycznych i zaleceniach 
dla poszczególnych krajów;

Or. en

Poprawka 122
Emilian Pavel

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. zauważa z dużym niepokojem, że 
w trakcie kryzysu stopa długotrwałego 
bezrobocia uległa podwojeniu; zwraca 
również uwagę, że wśród pracowników 
o niskich kwalifikacjach wskaźnik ten 
wzrósł jeszcze bardziej; wzywa Komisję do 
dopilnowania, aby walka z długotrwałym 
bezrobociem znalazła odzwierciedlenie w 
jej strategiach politycznych i zaleceniach 
dla poszczególnych krajów;

Or. en

Poprawka 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. uważa, że w kontekście ram 
gospodarczych Unii największą wagę 
należy przywiązywać do pogłębiających 
się nierówności w Europie; wyraża 
przekonanie, że jednym z najlepszych 
sposobów na przeciwdziałanie tym 
pogłębiającym się nierównościom jest 
zdwojenie wysiłków na rzecz tworzenia 
w Europie większej liczby wysokiej jakości 
miejsc pracy;
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Poprawka 124
Emilian Pavel

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. uważa, że w kontekście ram 
gospodarczych Unii największą wagę 
należy przywiązywać do pogłębiających 
się nierówności w Europie; wyraża 
przekonanie, że jednym z najlepszych 
sposobów na przeciwdziałanie tym 
pogłębiającym się nierównościom jest 
zdwojenie wysiłków na rzecz tworzenia 
w Europie większej liczby wysokiej jakości 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 125
Guillaume Balas

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. w celu zwiększenia demokratycznej 
kontroli zaleca silniejsze zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego, parlamentów 
krajowych i partnerów społecznych w 
dialog gospodarczy między państwami 
członkowskimi a Komisją Europejską.

10. w celu zapewnienia pełnej 
demokratycznej kontroli procedury
semestru europejskiego zaleca silniejsze 
zaangażowanie Parlamentu Europejskiego, 
parlamentów krajowych i partnerów 
społecznych w dialog gospodarczy między 
państwami członkowskimi a Komisją 
Europejską.

Or. fr
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Poprawka 126
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. w celu zwiększenia demokratycznej 
kontroli zaleca silniejsze zaangażowanie
Parlamentu Europejskiego, parlamentów 
krajowych i partnerów społecznych w 
dialog gospodarczy między państwami 
członkowskimi a Komisją Europejską.

10. podkreśla konieczność silniejszego 
zaangażowania Parlamentu Europejskiego, 
parlamentów krajowych i partnerów 
społecznych w dialog gospodarczy między 
państwami członkowskimi a Komisją 
Europejską w celu zapewnienia 
demokratycznej kontroli procesu 
europejskiego.

Or. it

Poprawka 127
Jérôme Lavrilleux

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. w celu zwiększenia demokratycznej 
kontroli zaleca silniejsze zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego, parlamentów 
krajowych i partnerów społecznych w 
dialog gospodarczy między państwami 
członkowskimi a Komisją Europejską.

10. w celu zwiększenia demokratycznej 
kontroli i zmniejszenia pogłębiającej się 
przepaści między instytucjami 
europejskimi a obywatelami Unii zaleca 
silniejsze zaangażowanie Parlamentu 
Europejskiego, parlamentów krajowych 
i partnerów społecznych w dialog 
gospodarczy między państwami 
członkowskimi a Komisją Europejską.

Or. fr

Poprawka 128
Jérôme Lavrilleux

Projekt opinii
Ustęp 10
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Projekt opinii Poprawka

10. w celu zwiększenia demokratycznej 
kontroli zaleca silniejsze zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego, parlamentów 
krajowych i partnerów społecznych w
dialog gospodarczy między państwami 
członkowskimi a Komisją Europejską.

10. w celu zwiększenia demokratycznej 
kontroli zaleca silniejsze zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego, parlamentów 
krajowych, społeczeństwa obywatelskiego
i partnerów społecznych w dialog 
gospodarczy między państwami 
członkowskimi a Komisją Europejską.

Or. fr

Poprawka 129
Zdzisław Krasnodębski

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. w celu zwiększenia demokratycznej 
kontroli zaleca silniejsze zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego, parlamentów 
krajowych i partnerów społecznych w 
dialog gospodarczy między państwami 
członkowskimi a Komisją Europejską.

10. zwraca uwagę na deficyt
demokratycznej kontroli europejskich ram 
zarządzania gospodarczego; nalega na 
aktywne włączenie do tego procesu 
parlamentów narodowych,
a także partnerów społecznych oraz 
Parlamentu Europejskiego.

Or. pl

Poprawka 130
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. w celu zwiększenia demokratycznej 
kontroli zaleca silniejsze zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego, parlamentów 
krajowych i partnerów społecznych w 
dialog gospodarczy między państwami 
członkowskimi a Komisją Europejską.

10. w celu zwiększenia demokratycznej 
rozliczalności zarządzania gospodarczego, 
jak również poprawy jakości procesu 
europejskiego semestru oraz zwiększenia 
odpowiedzialności za niego zaleca 
silniejsze zaangażowanie Parlamentu 
Europejskiego, parlamentów narodowych, 
a także organizacji społeczeństwa 
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obywatelskiego i partnerów społecznych 
na szczeblu krajowym i UE w cały cykl 
europejskiego semestru prowadzonego 
przez państwa członkowskie i Komisję
Europejską; podkreśla, że rzeczowe i 
strukturalne konsultacje 
z zainteresowanymi stronami 
w społeczeństwie obywatelskim nie tylko 
zwiększą demokratyczną legitymację 
procesu i szansę na zaakceptowanie 
reform przez obywateli oraz sukces w ich 
wdrażaniu, ale mogłyby także umocnić 
bazę dowodową, która posłuży do oceny 
reform.

Or. en

Poprawka 131
Ulla Tørnæs, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Renate Weber

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. w celu zwiększenia demokratycznej 
kontroli zaleca silniejsze zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego, parlamentów 
krajowych i partnerów społecznych w 
dialog gospodarczy między państwami 
członkowskimi a Komisją Europejską.

10. w celu zwiększenia demokratycznej 
kontroli zaleca silniejsze zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego, parlamentów 
narodowych i partnerów społecznych 
w dialog gospodarczy między państwami 
członkowskimi a Komisją Europejską.

Or. en

Poprawka 132
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. w celu zwiększenia demokratycznej 
kontroli zaleca silniejsze zaangażowanie 

10. w celu zwiększenia demokratycznej 
rozliczalności, a także poprawy jakości 
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Parlamentu Europejskiego, parlamentów 
krajowych i partnerów społecznych w 
dialog gospodarczy między państwami 
członkowskimi a Komisją Europejską.

procesu europejskiego semestru oraz 
zwiększenia odpowiedzialności za jego 
realizację zaleca silniejsze zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego, parlamentów 
narodowych, a także organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego i partnerów 
społecznych na szczeblu krajowym i UE
w cały cykl europejskiego semestru 
prowadzonego przez państwa 
członkowskie i Komisję Europejską.

Or. en

Poprawka 133
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. w celu zwiększenia demokratycznej 
kontroli zaleca silniejsze zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego, parlamentów 
krajowych i partnerów społecznych w 
dialog gospodarczy między państwami 
członkowskimi a Komisją Europejską.

10. w celu zwiększenia demokratycznej 
kontroli zaleca silniejsze zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego, parlamentów 
narodowych i partnerów społecznych 
w dialog gospodarczy między państwami 
członkowskimi a Komisją Europejską.

Or. en

Poprawka 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. przypomina Komisji i Radzie 
o przystąpieniu do porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z Parlamentem 
Europejskim, aby w pełni zagwarantować 
rolę Parlamentu w całym procesie 
europejskiego semestru;
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Poprawka 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. wzywa do przeglądu rozporządzeń 
dotyczących zarządzania gospodarczego 
celem wprowadzenia następujących zmian 
w procesie europejskiego semestru:

a) przed publikacją rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego Komisja 
Europejska odbędzie debatę 
z przedstawicielami Parlamentu 
Europejskiego na temat ogólnych 
wytycznych zawartych w analizie;

b) po publikacji analizy, a przed odnośną 
debatą na posiedzeniu Rady Europejskiej 
te trzy instytucje odbędą trójstronne 
rozmowy celem uzgodnienia ram 
gospodarczych, ram dotyczących 
zatrudnienia oraz ram polityki społecznej;

c) po zatwierdzeniu sprawozdania 
dotyczącego rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego, a przed odnośną debatą 
na posiedzeniu Rady Europejskiej te trzy 
instytucje odbędą trójstronne rozmowy 
celem uzgodnienia ram gospodarczych, 
ram dotyczących zatrudnienia oraz ram 
polityki społecznej;

Or. es

Poprawka 136
Emilian Pavel

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

10a. jest zdania, że – zarówno na szczeblu 
europejskim, jak i krajowym – należy 
zwiększyć rolę partnerów społecznych 
w ramach zarządzania gospodarczego; 
uważa, że umocnienie tej roli zwiększyłoby 
demokratyczną legitymację ram 
zarządzania gospodarczego, 
a jednocześnie zapewniłoby ochronę praw 
obywateli;

Or. en

Poprawka 137
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10b. do stycznia państwa członkowskie 
poinformują przynajmniej swe parlamenty 
narodowe na temat zawartości 
opracowanych KPR i programów 
stabilności i konwergencji; w związku 
z tym do składanych programów należy 
dołączyć protokół z odnośnej debaty przed 
Zgromadzeniem Narodowym; 
w przypadku braku takiego protokołu 
Komisja zwróci KPR i programy 
stabilności i konwergencji, uznając je za 
niezłożone, a jednocześnie zainicjuje 
odpowiednią procedurę wskazaną 
w rozporządzeniach „dwupaku” 
i „sześciopaku”; w każdym przypadku 
zaleca, aby parlamenty narodowe 
zatwierdzały KPR i programy stabilności 
i konwergencji, a nie tylko były 
informowane o ich treści;

Or. es
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Poprawka 138
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10c. wzywa państwa członkowskie do 
dołączenia do KPR i programów 
stabilności i konwergencji obowiązkowego 
załącznika w postaci protokołu 
zawierającego opinię najbardziej 
reprezentatywnych organizacji 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. es

Poprawka 139
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 10 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10d. wzywa do instytucjonalizacji debaty 
pomiędzy Komisją, Radą i Parlamentem 
Europejskim a organizacjami społecznymi 
i społeczeństwem obywatelskim na 
szczeblu europejskim w okresie między
przedstawieniem rocznej analizy wzrostu 
gospodarczego a posiedzeniem Rady 
Europejskiej w marcu oraz przed decyzją 
Rady Europejskiej zatwierdzającą 
zalecenia dla poszczególnych krajów;

Or. es

Poprawka 140
Sergio Gutiérrez Prieto
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Projekt opinii
Ustęp 10 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10e. wzywa do włączenia do ram 
europejskiego semestru obowiązku 
opracowania krajowych programów 
zatrudnienia, dokonujących oceny polityki 
na rzecz promocji tworzenia nowych 
miejsc pracy, rynków pracy, jakości miejsc 
pracy, wystarczalności wynagrodzeń oraz 
niezbędnej elastyczności i bezpieczeństwa 
przepisów prawa pracy.
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