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4.3.2020 A9-0025/1

Poprawka 1
Guido Reil, Roman Haider
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 
społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.
(2019/2212(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje roczną 
strategię zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego na 2020 r. i zamiar 
uzupełnienia przez Komisję obecnego 
podejścia do europejskiego semestru 
poprzez uwzględnienie celów 
zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 
Zielonego Ładu; podkreśla, że nowa 
unijna strategia wzrostu będzie musiała 
przyczynić się do tworzenia trwałych 
miejsc pracy dobrej jakości oraz 
wzmocnienia konkurencyjności, innowacji 
i wydajności, a także zapewnić jak 
największe korzyści dla zdrowia, jakości 
życia i odporności przy jednoczesnym 
przejściu na neutralną pod względem 
emisji gospodarkę o obiegu zamkniętym; 
przypomina, że zrównoważony rozwój, 
włączenie społeczne i dobrostan ludzi 
powinny stać się centralnym elementem w 
kształtowaniu unijnej polityki 
gospodarczej, tak by cele społeczne, 
środowiskowe i gospodarcze były tak samo 
ważne;

1. podkreśla, że każda strategia 
wzrostu będzie musiała przyczynić się do 
tworzenia trwałych miejsc pracy dobrej 
jakości oraz wzmocnienia 
konkurencyjności, innowacji i wydajności, 
a także zapewnić jak największe korzyści 
dla zdrowia, jakości życia i odporności;
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4.3.2020 A9-0025/2

Poprawka 2
Guido Reil, Roman Haider
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 
społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.
(2019/2212(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zwraca się do Komisji, aby w 
odniesieniu do celów zrównoważonego 
rozwoju wyznaczyła unijne cele i główne 
wskaźniki pozwalające uwzględnić unijne 
realia i wyzwania w dziedzinie 
zatrudnienia i spraw społecznych, 
zmierzyć skuteczność decyzji politycznych, 
lepiej ukierunkować finansowanie oraz 
przeprowadzić właściwe i spójne działania 
następcze w związku ze strategią „Europa 
2020”;

2. zwraca uwagę, że rynki pracy w 
państwach członkowskich, a nawet w 
regionach państw członkowskich różnią 
się pod wieloma względami, a także 
stosują różne ramy, oraz że ramy te 
historycznie rozwijały się na poziomie 
regionalnym i krajowym zgodnie z 
pewnymi kierunkami ściśle związanymi z 
tradycjami obowiązujących systemów 
ochrony socjalnej; zwraca uwagę, że 
różne ramy na każdym z tych rynków 
pracy określają, które środki są potrzebne 
na szczeblu lokalnym, regionalnym lub 
krajowym, aby promować zatrudnienie w 
różnych grupach społecznych i zmniejszyć 
stopę bezrobocia;
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4.3.2020 A9-0025/3

Poprawka 3
Guido Reil, Roman Haider
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 
społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.
(2019/2212(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie w rocznej strategii 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
na 2020 r. Europejskiego filaru praw 
socjalnych; apeluje, aby w nowym modelu 
gospodarczym sprawiedliwości i prawom 
socjalnym nadać takie samo znaczenie jak 
zrównoważeniu środowiskowemu i 
stabilności makroekonomicznej; zwraca 
uwagę na kluczową rolę tablicy 
wskaźników społecznych w europejskim 
semestrze; apeluje do Komisji o 
wzmocnienie tej tablicy w oparciu o 
istniejące wskaźniki i dodanie do niej 
kolejnych wskaźników i jasnych celów 
odzwierciedlających wszystkie 20 zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, 
takich jak sprzyjający włączeniu 
społecznemu dostęp do edukacji, opieki 
zdrowotnej, żywienia, zatrudnienia i 
zakwaterowania, i zapewniających 
ochronę praw socjalnych, oraz o 
zadbanie, by wskaźniki te były 
analizowane w sposób zdezagregowany 
(np. dzieci, młodzież, seniorzy, płeć, 
migranci i osoby niepełnosprawne); 
apeluje do Komisji o zachowanie 
różnorodności krajowych systemów 
socjalnych i modeli rynku pracy i 
przedstawienie planu działań socjalnych z 
myślą o szerszym zastosowaniu 

3. podkreśla, że polityka społeczna i 
ochrona socjalna powinny i muszą 
pozostać jedną z wyłącznych kompetencji 
państw członkowskich; odrzuca wszelkie 
próby ujednolicania polityki społecznej i 
systemów ochrony socjalnej państw 
członkowskich w różnych dziedzinach;
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Europejskiego filaru praw socjalnych i 
zrewidowanej Europejskiej karty 
społecznej dzięki przyjęciu specjalnych 
środków na odpowiednim szczeblu;
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4.3.2020 A9-0025/4

Poprawka 4
Guido Reil, Roman Haider
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 
społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.
(2019/2212(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. apeluje o większe zaangażowanie 
na szczeblu Rady ministrów 
odpowiedzialnych za sprawy społeczne, 
zdrowie i środowisko w proces 
europejskiego semestru; ubolewa, że 
wielu zaleceń dla poszczególnych krajów 
nie wdrożono wcale lub wdrożono je nie 
do końca; wzywa państwa członkowskie 
do wdrożenia wszystkich zaleceń, także w 
zakresie zatrudnienia i aspektów 
społecznych;

4. podkreśla, że wspólne wyzwania i 
cele nie powinny i nie mogą prowadzić do 
wspólnej europejskiej polityki 
zatrudnienia; jest zdania, że polityka 
rynku pracy i polityka zatrudnienia 
powinny należeć do wyłącznych 
kompetencji państw członkowskich, i w 
związku z tym odrzuca zalecenia Komisji 
dla poszczególnych krajów;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/5

Poprawka 5
Guido Reil, Roman Haider
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 
społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.
(2019/2212(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
konsultacje Komisji z partnerami 
społecznymi w sprawie unijnych ram na 
rzecz płac minimalnych; wzywa Komisję, 
by na podstawie wyników konsultacji 
podjęła środki na rzecz większej 
konwergencji społecznej; apeluje o 
ustalenie odpowiedniego poziomu płac 
minimalnych powyżej progu ubóstwa za 
pomocą układów zbiorowych lub 
przepisów krajowych zgodnie z tradycjami 
poszczególnych krajów i z poszanowaniem 
autonomii krajowych partnerów 
społecznych i dobrze funkcjonujących 
modeli rokowań zbiorowych; apeluje o 
koordynację działań na poziomie UE, aby 
zapobiec niezdrowej konkurencji w 
zakresie kosztów pracy i zwiększyć 
pozytywną konwergencję społeczną dla 
wszystkich obywateli;

7. przypomina, że jakakolwiek 
decyzja w sprawie ustalania płac 
minimalnych jest prerogatywą państwa 
członkowskiego; zachęca państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby osoby 
zatrudnione otrzymywały wynagrodzenie, 
które zapewni im godne życie w ich kraju; 
apeluje o ustalenie odpowiedniego 
poziomu płac minimalnych powyżej progu 
ubóstwa za pomocą układów zbiorowych 
lub przepisów krajowych zgodnie z 
tradycjami poszczególnych krajów i z 
poszanowaniem autonomii krajowych 
partnerów społecznych i dobrze 
funkcjonujących modeli rokowań 
zbiorowych;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/6

Poprawka 6
Guido Reil, Roman Haider
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 
społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.
(2019/2212(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. ponownie wyraża zaniepokojenie 
wysoką liczbą osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym; 
szczególnie martwi go skala ubóstwa 
dzieci i osób pracujących; wzywa Komisję 
do przedstawienia kompleksowej unijnej 
strategii walki z ubóstwem opartej na 
zintegrowanym czynnym włączeniu 
społecznym i ustanowienia europejskiej 
gwarancji dla dzieci dysponującej 
odpowiednimi środkami finansowymi i 
przemyślanymi usługami wsparcia w 
dążeniu do zapewnienia dzieciom 
równego dostępu do opieki zdrowotnej, 
kształcenia i opieki, które byłyby bezpłatne 
i dobrej jakości, a także do godnych 
warunków mieszkaniowych i 
odpowiedniego żywienia;

10. ponownie wyraża zaniepokojenie 
wysoką liczbą osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym; 
szczególnie martwi go skala ubóstwa 
dzieci i osób pracujących; podkreśla, że 
ubóstwo dzieci ma wiele różnych przyczyn 
oraz że istotne kwestie, takie jak opieka 
zdrowotna, edukacja, opieka nad dziećmi, 
żywienie i mieszkalnictwo, wchodzą w 
zakres kompetencji i odpowiedzialności 
państw członkowskich; zachęca państwa 
członkowskie do priorytetowego zajęcia 
się problemem ubóstwa dzieci oraz do 
korzystania z istniejących instrumentów 
finansowych, takich jak Europejski 
Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego;

Or. en



AM\1200491PL.docx PE647.567v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

4.3.2020 A9-0025/7

Poprawka 7
Guido Reil, Roman Haider
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 
społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.
(2019/2212(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że w ramach nowego 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 
należy przeznaczyć większe środki dla 
osób najbardziej potrzebujących, gdyż jest 
to kluczowy element europejskiej 
solidarności i wkład w walkę z 
najgorszymi formami ubóstwa w Unii, 
takimi jak niedostatek żywności i ubóstwo 
dzieci; zwraca uwagę, że europejskiej 
gwarancji dla dzieci nie należy 
finansować kosztem istniejących 
instrumentów finansowych;

11. podkreśla, że w ramach nowego 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 
należy przeznaczyć większe środki dla 
osób najbardziej potrzebujących, gdyż jest 
to kluczowy element europejskiej 
solidarności i wkład w walkę z 
najgorszymi formami ubóstwa w Unii, 
takimi jak niedostatek żywności i ubóstwo 
dzieci; 

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/8

Poprawka 8
Guido Reil, Roman Haider
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 
społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.
(2019/2212(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje o nowe unijne ramy dla 
krajowych strategii integracji Romów i 
wyznaczenie konkretnych celów;

skreśla się

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/9

Poprawka 9
Guido Reil, Roman Haider
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 
społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.
(2019/2212(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że we wszystkich 
państwach członkowskich istnieją w różnej 
formie systemy dochodu minimalnego, 
które mają zapewnić podstawową ochronę 
socjalną i stanowić zabezpieczenie dla 
osób potrzebujących; podkreśla, że 
systemów dochodu minimalnego nie 
należy mylić z koncepcją dochodu 
podstawowego dla wszystkich; wzywa 
Komisję, by przeprowadziła analizę 
porównawczą różnych systemów dochodu 
minimalnego występujących w państwach 
członkowskich i zwróciła uwagę na 
najlepsze praktyki z myślą o 
przedstawieniu ram tego zagadnienia; 
podkreśla, że dochodowi minimalnemu 
powinny towarzyszyć środki na rzecz 
aktywnego włączenia;

13. zauważa, że we wszystkich 
państwach członkowskich istnieją w różnej 
formie systemy dochodu minimalnego, 
które mają zapewnić podstawową ochronę 
socjalną i stanowić zabezpieczenie dla 
osób potrzebujących; podkreśla, że 
systemów dochodu minimalnego nie 
należy mylić z koncepcją dochodu 
podstawowego dla wszystkich; podkreśla, 
że dochodowi minimalnemu powinny 
towarzyszyć środki na rzecz aktywnego 
włączenia;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/10

Poprawka 10
Guido Reil, Roman Haider
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty 
społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.
(2019/2212(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zdecydowaną i spójną 
reakcję i przygotowanie planu działania w 
związku z brakiem mieszkań po 
przystępnych cenach, złymi warunkami 
mieszkaniowymi, niedostępnością 
mieszkań i wykluczeniem mieszkaniowym; 
odnotowuje wzrost liczby eksmisji i wzywa 
państwa członkowskie, by zajęły się tym 
problemem;

14. jest zaniepokojony wzrostem 
bezdomności w większości państw 
członkowskich; apeluje do Komisji i 
państw członkowskich o zdecydowaną i 
spójną reakcję i przygotowanie planu 
działania w związku z brakiem mieszkań 
po przystępnych cenach, złymi warunkami 
mieszkaniowymi, niedostępnością 
mieszkań i wykluczeniem mieszkaniowym;

Or. en


