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Projekt rezolucji Poprawka 

5. wzywa głowy państw i szefów rządów 

państw UE do przyjęcia „europejskiego 

paktu inwestycyjnego” przed końcem 

2012 r.; uwaŜa, Ŝe taki pakt mógłby 

znacznie ułatwić przestawienie się z 

podejścia ukierunkowanego wyłącznie na 

oszczędności budŜetowe na bardziej 

zrównowaŜone podejście i być dla Europy 

nowym bodźcem umoŜliwiającym jej 

wyjście z kryzysu, o ile będzie uwzględniał 

konkretne zobowiązania na szczeblu 

krajowym i europejskim do inwestowania 

w działania na rzecz trwałego wzrostu 

i tworzenia miejsc pracy w kluczowych 

sektorach, takich jak efektywne 

gospodarowanie zasobami i zarządzanie 

nimi, energie odnawialne, efektywność 

energetyczna czy recykling/ponowne 

wykorzystanie; zwraca uwagę, Ŝe 

dyrektywa w sprawie efektywności 

energetycznej jest konkretnym przykładem 

przepisów europejskich, które mogłyby 

doprowadzić do utworzenia prawie dwóch 

milionów nowych miejsc pracy; 

5. zwraca się do Komisji o 

zaproponowanie specjalnej inicjatywy na 

rzecz wzrostu bazującej na europejskim 

semestrze – w oparciu o akt o jednolitym 

rynku i odnośne obowiązujące decyzje – 

oraz wspieranej przez środki finansowe 

pochodzące m.in. z funduszy 

strukturalnych i programu ramowego w 

zakresie badań, a głowy państw lub 

szefów rządów państw UE wzywa do 

zaangaŜowania się w tę inicjatywę; uwaŜa, 

Ŝe taka inicjatywa na rzecz wzrostu 

mogłaby znacznie ułatwić przestawienie 

się z podejścia ukierunkowanego 

wyłącznie na oszczędności budŜetowe na 

bardziej zrównowaŜone podejście i być dla 

Europy nowym bodźcem umoŜliwiającym 

jej wyjście z kryzysu, o ile będzie 

uwzględniała konkretne zobowiązania na 

szczeblu krajowym i europejskim do 

inwestowania w działania na rzecz 

trwałego wzrostu i tworzenia miejsc pracy 

w kluczowych sektorach, takich jak 

efektywne gospodarowanie zasobami i 

zarządzanie nimi, energie odnawialne, 

efektywność energetyczna czy 

recykling/ponowne wykorzystanie; zwraca 

uwagę, Ŝe dyrektywa w sprawie 

efektywności energetycznej jest 

konkretnym przykładem przepisów 

europejskich, które mogłyby doprowadzić 

do utworzenia prawie dwóch milionów 
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nowych miejsc pracy; 

Or. en 

 

 


