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4.3.2020 A9-0025/17

Poprawka 17
Dennis Radtke
w imieniu grupy PPE

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. przyjmuje do wiadomości 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 zdrowe finanse publiczne 
są niezbędne, by zapewnić zrównoważony 
rozwój, włączenie społeczne i dobrostan 
ludzi;
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4.3.2020 A9-0025/18

Poprawka 18
Dennis Radtke
w imieniu grupy PPE

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. przyjmuje do wiadomości 
uwzględnienie w rocznej strategii 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
na 2020 r. Europejskiego filaru praw 
socjalnych; zwraca uwagę na rolę tablicy 
wskaźników społecznych w europejskim 
semestrze; apeluje do Komisji o 
wzmocnienie tej tablicy w oparciu o 
istniejące wskaźniki; apeluje do Komisji o 
zachowanie różnorodności krajowych 
systemów socjalnych i modeli rynku pracy 
i przedstawienie planu działań socjalnych z 
myślą o szerszym zastosowaniu 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
zrewidowanej Europejskiej karty 
społecznej dzięki przyjęciu specjalnych 
środków na odpowiednim szczeblu;
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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 A9-0025/19

Poprawka 19
Dennis Radtke
w imieniu grupy PPE

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 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. wyraża ubolewanie z powodu 
braku jeszcze szerszej perspektywy płci i 
kolejnych wskaźników w ramach 
europejskiego semestru i wzywa Komisję, 
aby uwzględniła wskaźnik 
równouprawnienia płci jako jedno z 
narzędzi europejskiego semestru 
służących monitorowaniu postępów w 
osiąganiu celów społecznych i celów w 
zakresie zatrudnienia oraz uznała wpływ 
polityki makroekonomicznej na 
problematykę płci;

30. zauważa brak szerszej perspektywy 
płci w ramach europejskiego semestru i 
wzywa Komisję do monitorowania 
postępów w osiąganiu celów społecznych i 
celów w zakresie zatrudnienia;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/20

Poprawka 20
Dennis Radtke
w imieniu grupy PPE

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 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich i sprawiedliwych inwestycji 
społecznych i środowiskowych w 
prawdziwie „sprawiedliwą transformację”, 
jak również wdrożenie Europejskiego 
filaru praw socjalnych i realizację celów 
zrównoważonego rozwoju; z 
zadowoleniem przyjmuje konsultacje 
społeczne Komisji mające na celu 
zbadanie możliwych kierunków rozwoju 
reguł fiskalnych UE;

45. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie realnych, 
odpowiednich i sprawiedliwych inwestycji 
społecznych i środowiskowych w 
prawdziwie „sprawiedliwą transformację”, 
jak również wdrożenie Europejskiego 
filaru praw socjalnych i realizację celów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en
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4.3.2020 A9-0025/21

Poprawka 21
Dennis Radtke
w imieniu grupy PPE

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 47

Projekt rezolucji Poprawka

47. zauważa, że UE nadal boryka się z 
problemami społecznymi, które są 
pokłosiem kryzysu finansowego i 
gospodarczego oraz pewnych podjętych 
później decyzji politycznych; podkreśla, że 
trzeba pobudzić popyt wewnętrzny dzięki 
przyszłościowym inwestycjom oraz 
wspierać wyważone reformy strukturalne z 
uwzględnieniem ich krótkoterminowych 
skutków budżetowych i długoterminowego 
wpływu na środowisko, gospodarkę i 
społeczeństwo; zwraca uwagę, że 
odpowiedzialne reformy muszą opierać się 
na solidarności, integracji i 
sprawiedliwości społecznej, aby poprawić 
standard życia wszystkich obywateli i 
zapewnić publiczne wsparcie dla 
transformacji;

47. zauważa, że UE nadal boryka się z 
problemami społecznymi, które są 
pokłosiem kryzysu zadłużeniowego oraz 
pewnych podjętych później decyzji 
politycznych; podkreśla, że trzeba wspierać 
wyważone reformy strukturalne; apeluje 
do Komisji o stworzenie ram 
regulacyjnych wspierających inwestycje 
prywatne z uwzględnieniem ich 
krótkoterminowych skutków budżetowych 
i długoterminowego wpływu na 
środowisko, gospodarkę i społeczeństwo; 
zwraca uwagę, że odpowiedzialne reformy 
muszą opierać się na solidarności, 
integracji i sprawiedliwości społecznej, aby 
poprawić standard życia wszystkich 
obywateli i zapewnić publiczne wsparcie 
dla transformacji;

Or. en


