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2015/2285(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje pakiet w 

zakresie rocznej analizy wzrostu 

gospodarczego na 2016 r. oraz 

proponowaną kombinację strategii 

politycznych opartą na inwestycjach, 

reformach strukturalnych i 

odpowiedzialności budżetowej, by osiągać 

wyższe poziomy wzrostu w UE i 

wzmocnić ożywienie gospodarczego w 

Europie i pozytywną konwergencję 

społeczno-gospodarczą; podkreśla, że aby 

doprowadzić do bardziej zdecydowanego 

ożywienia gospodarczego oraz osiągnąć 

długotrwały i powszechny dobrobyt, 

niezbędne są intensywne działania na 

szczeblu krajowym na rzecz skutecznego 

wdrożenia reform strukturalnych oraz 

silniejsza koordynacja na szczeblu 

europejskim; 

1. z zadowoleniem przyjmuje pakiet w 

zakresie rocznej analizy wzrostu 

gospodarczego na 2016 r. oraz 

proponowaną kombinację strategii 

politycznych opartą na inwestycjach, 

reformach strukturalnych i 

odpowiedzialności budżetowej, by osiągać 

wyższe poziomy wzrostu w UE i 

wzmocnić ożywienie gospodarczego w 

Europie i pozytywną konwergencję 

społeczno-gospodarczą; podkreśla, że aby 

doprowadzić do bardziej zdecydowanego 

ożywienia gospodarczego oraz osiągnąć 

długotrwały i powszechny dobrobyt, 

niezbędne są intensywne działania na 

szczeblu krajowym na rzecz skutecznego 

wdrożenia reform strukturalnych służących 

zapewnieniu dobrego funkcjonowania 

rynków pracy, produktów i usług, a także 

rynku finansowego, wysokiej jakości 

systemów kształcenia i szkolenia, 

nowoczesnych i wydajnych systemów 

zabezpieczenia społecznego, a także 

wspierania innowacyjności i 

przedsiębiorczości oraz silniejsza 

koordynacja na szczeblu europejskim; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. wzywa do jak najskuteczniejszego 

wykorzystywania Europejskiego Funduszu 

na rzecz Inwestycji Strategicznych w celu 

wspierania strategicznych projektów, które 

nie są finansowane w inny sposób, zgodnie 

z jego mandatem; wzywa państwa 

członkowskie i EFIS do ścisłego 

zaangażowania władz lokalnych i 

regionalnych w opracowywanie serii 

projektów i platform inwestycyjnych z 

pomocą Europejskiego Centrum 

Doradztwa Inwestycyjnego i europejskiego 

portalu projektów inwestycyjnych; 

podkreśla również znaczenie osiągnięcia 

synergii między EFIS a europejskimi 

funduszami strukturalnymi i 

inwestycyjnymi 

8. wzywa do jak najskuteczniejszego 

wykorzystywania Europejskiego Funduszu 

na rzecz Inwestycji Strategicznych w celu 

wspierania strategicznych i opłacalnych 

projektów, które nie są finansowane w inny 

sposób, zgodnie z jego mandatem; wzywa 

państwa członkowskie i EFIS do ścisłego 

zaangażowania władz lokalnych i 

regionalnych w opracowywanie serii 

projektów i platform inwestycyjnych z 

pomocą Europejskiego Centrum 

Doradztwa Inwestycyjnego i europejskiego 

portalu projektów inwestycyjnych; 

podkreśla również znaczenie osiągnięcia 

synergii między EFIS a europejskimi 

funduszami strukturalnymi i 

inwestycyjnymi; 

Or. en 
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Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. wzywa do podjęcia dalszych kroków 

ku stymulowaniu tworzenia miejsc pracy 

oraz budowie odpornych rynków pracy o 

ograniczonej segmentacji; zwraca uwagę 

na znaczenie zrównoważonych i 

skutecznych siatek bezpieczeństwa 

socjalnego; przypomina, że ważnym 

czynnikiem zachowania zrównoważonego 

charakteru systemów emerytalnych jest 

zagwarantowanie wysokiego poziomu 

zatrudnienia; 

16. wzywa do podjęcia dalszych kroków 

ku stymulowaniu tworzenia miejsc pracy, 

zniesienia barier utrudniających 

wchodzenie na rynek pracy, w 

szczególności dla młodzieży, oraz budowie 

odpornych rynków pracy o ograniczonej 

segmentacji; zwraca uwagę na znaczenie 

zrównoważonych i skutecznych siatek 

bezpieczeństwa socjalnego; przypomina, 

że ważnym czynnikiem zachowania 

zrównoważonego charakteru systemów 

emerytalnych jest zagwarantowanie 

wysokiego poziomu zatrudnienia; 

Or. en 
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Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. domaga się wdrożenia paktu stabilności 

i wzrostu przy pełnym wykorzystaniu 

istniejących w nim klauzul elastyczności, 

zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 13 

stycznia 2015 r. (COM(2015)0012), m.in. 
w celu wsparcia większych inwestycji i 

reform strukturalnych oraz uporania się z 

zagrożeniami dla bezpieczeństwa i 

napływem uchodźców; 

21. domaga się wdrożenia paktu stabilności 

i wzrostu, umożliwiając jednocześnie 

wykorzystanie istniejących w nim klauzul 

elastyczności w celu wsparcia inwestycji i 

reform strukturalnych; 

Or. en 
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Projekt rezolucji Poprawka 

24. z zadowoleniem przyjmuje zalecenie w 

sprawie polityki gospodarczej strefy euro – 

zaproponowane przez Komisję sześć 

miesięcy przed zalecaniami dla 

poszczególnych krajów – jako krok w 

kierunku wzmocnienia koordynacji 

polityki w następstwie sprawozdania pięciu 

przewodniczących oraz odpowiednich 

rezolucji Parlamentu Europejskiego; 

24. z zadowoleniem przyjmuje zalecenie w 

sprawie polityki gospodarczej strefy euro – 

zaproponowane przez Komisję sześć 

miesięcy przed zalecaniami dla 

poszczególnych krajów – jako krok w 

kierunku wzmocnienia koordynacji 

polityki w następstwie sprawozdania pięciu 

przewodniczących oraz odpowiednich 

rezolucji Parlamentu Europejskiego, 

zwłaszcza zaleceń w sprawie reform, które 

zwiększają wydajność, wspierają 

tworzenie miejsc pracy, podnoszą 

konkurencyjność, prowadzą do poprawy 

otoczenia biznesowego i tworzą elastyczne 

rynki pracy; 

Or. en 
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Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. popiera zalecenie dotyczące 

zróżnicowania bodźców fiskalnych w 

poszczególnych państwach członkowskich 

z uwzględnieniem ich odnośnych 

stanowisk w odniesieniu do wymogów 

paktu stabilności i wzrostu oraz potrzeb w 

zakresie stabilizacji, a także efektów 

mnożnikowych; zauważa, że dla wielu 

państw członkowskich oznacza to 

kontynuację sprzyjającej wzrostowi 

konsolidacji budżetowej; zauważa z 

drugiej strony, że w niektórych państwach 

powiększa się przestrzeń fiskalna w 

odniesieniu do wymogów paktu stabilności 

i wzrostu, co można by wykorzystać na 

obecnym etapie do wsparcia gospodarki 

krajowej;  

27. popiera zalecenie dotyczące 

zróżnicowania bodźców fiskalnych w 

poszczególnych państwach członkowskich 

z uwzględnieniem ich odnośnych 

stanowisk w odniesieniu do wymogów 

paktu stabilności i wzrostu oraz potrzeb w 

zakresie stabilizacji, a także efektów 

mnożnikowych; zauważa, że dla wielu 

państw członkowskich oznacza to 

kontynuację sprzyjającej wzrostowi 

konsolidacji budżetowej; zauważa z 

drugiej strony, że w niektórych państwach 

może powiększać się przestrzeń fiskalna w 

odniesieniu do wymogów paktu stabilności 

i wzrostu, co można by wykorzystać na 

obecnym etapie do wsparcia gospodarki 

krajowej poprzez zmniejszenie podatków i 

inwestycje w modernizację ich 

infrastruktury, chyba że takie środki 

zagrażałyby zrównoważoności ich 

systemów opieki społecznej; 

Or. en 

 

 


