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Poprawka 1
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. z uwagą przyjmuje oświadczenie 
Komisji, z którego wynika, że prognozy 
wzrostu zostały skorygowane w dół, 
inwestycje i potencjał wzrostu wciąż 
pozostają poniżej poziomów sprzed 
kryzysu, pogłębiła się przepaść 
gospodarcza między państwami 
członkowskimi i regionami, w UE wzrosły 
nierówności, a tempo spadku wskaźnika 
bezrobocia uległo spowolnieniu;

Or. en

Poprawka 2
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że Unia Europejska 
potrzebuje bardziej zrównoważonego 
modelu wzrostu, aby reagować na 
wyzwania środowiskowe, cyfrowe i 
demograficzne; z zadowoleniem przyjmuje 
Europejski Zielony Ład jako nową 
strategię zielonego wzrostu Europy, której 
trzon stanowią zrównoważony rozwój, 
dobrobyt obywateli i sprawiedliwość;

1. podkreśla, że Unia Europejska 
potrzebuje sprawiedliwego, bardziej 
zrównoważonego i sprzyjającego 
włączeniu modelu wzrostu, aby reagować 
na coraz większe wyzwania środowiskowe, 
gospodarcze, społeczne, terytorialne, 
cyfrowe i demograficzne; z zadowoleniem 
przyjmuje Europejski Zielony Ład jako 
nową strategię zielonego wzrostu Europy, 
której trzon stanowią zrównoważony 
rozwój, dobrobyt obywateli i 
sprawiedliwość; przyjmuje do wiadomości 
zmianę nazwy rocznej strategii wzrostu 
gospodarczego Komisji na roczną 
strategię zrównoważonego wzrostu 
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gospodarczego i oczekuje istotnej zmiany 
polityki dla osiągnięcia tego celu;

Or. en

Poprawka 3
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że Unia Europejska 
potrzebuje bardziej zrównoważonego 
modelu wzrostu, aby reagować na 
wyzwania środowiskowe, cyfrowe i 
demograficzne; z zadowoleniem przyjmuje 
Europejski Zielony Ład jako nową 
strategię zielonego wzrostu Europy, której 
trzon stanowią zrównoważony rozwój, 
dobrobyt obywateli i sprawiedliwość;

1. uważa, że Unia Europejska 
potrzebuje bardziej zrównoważonego 
modelu wzrostu, aby reagować na 
wyzwania gospodarcze, społeczne, 
środowiskowe i cyfrowe, ze szczególnym 
naciskiem na wdrożenie długoterminowej 
i skutecznej strategii dostosowanej do 
wyzwań demograficznych stojących przed 
państwami członkowskimi; z 
zadowoleniem przyjmuje Europejski 
Zielony Ład jako nową strategię zielonego 
wzrostu Europy, której trzon stanowią 
spójność, zrównoważony rozwój, dobrobyt 
obywateli i sprawiedliwość;

Or. en

Poprawka 4
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że Unia Europejska 
potrzebuje bardziej zrównoważonego 
modelu wzrostu, aby reagować na 
wyzwania środowiskowe, cyfrowe i 
demograficzne; z zadowoleniem przyjmuje 
Europejski Zielony Ład jako nową 
strategię zielonego wzrostu Europy, której 

1. uważa, że Unia Europejska 
potrzebuje bardziej zrównoważonego 
modelu wzrostu, aby reagować na 
wyzwania środowiskowe, cyfrowe i 
demograficzne; z zadowoleniem przyjmuje 
Europejski Zielony Ład jako nową 
strategię zielonego wzrostu Europy, której 
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trzon stanowią zrównoważony rozwój, 
dobrobyt obywateli i sprawiedliwość;

trzon stanowią zrównoważony rozwój, 
dobrobyt obywateli i sprawiedliwość; z 
tego względu apeluje do Komisji o pilne 
rozpoczęcie prac nad stworzeniem 
własnego mechanizmu koordynacyjnego 
w UE w celu umożliwienia Europie 
uzyskania statusu pierwszego kontynentu 
neutralnego dla klimatu do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 5
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że Unia Europejska 
potrzebuje bardziej zrównoważonego 
modelu wzrostu, aby reagować na 
wyzwania środowiskowe, cyfrowe i 
demograficzne; z zadowoleniem przyjmuje 
Europejski Zielony Ład jako nową 
strategię zielonego wzrostu Europy, której 
trzon stanowią zrównoważony rozwój, 
dobrobyt obywateli i sprawiedliwość;

1. uważa, że Unia Europejska 
potrzebuje bardziej zrównoważonego 
modelu wzrostu, aby reagować na 
wyzwania środowiskowe, cyfrowe i 
demograficzne; z zadowoleniem przyjmuje 
Europejski Zielony Ład jako nową 
strategię zielonego wzrostu Europy, której 
trzon stanowią zrównoważony rozwój, 
dobrobyt obywateli i sprawiedliwość, a 
także sprawiedliwa społecznie 
transformacja oparta na poszanowaniu 
ograniczeń naszych zasobów naturalnych 
oraz gwarancji tworzenia miejsc pracy i 
trwałego dobrobytu w przyszłości;

Or. en

Poprawka 6
Nicolae Ştefănuță

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że Unia Europejska 1. uważa, że Unia Europejska 
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potrzebuje bardziej zrównoważonego 
modelu wzrostu, aby reagować na 
wyzwania środowiskowe, cyfrowe i 
demograficzne; z zadowoleniem przyjmuje 
Europejski Zielony Ład jako nową 
strategię zielonego wzrostu Europy, której 
trzon stanowią zrównoważony rozwój, 
dobrobyt obywateli i sprawiedliwość;

potrzebuje bardziej zrównoważonego 
modelu wzrostu, aby reagować na 
wyzwania środowiskowe, cyfrowe i 
demograficzne; z zadowoleniem przyjmuje 
Europejski Zielony Ład jako nową 
strategię zielonego wzrostu Europy, której 
trzon stanowią zrównoważony rozwój, 
dobrobyt obywateli i sprawiedliwość; a 
także gwarancja, że nikt nie zostanie 
pominięty dzięki sprawiedliwej 
transformacji prowadzącej do tworzenia 
miejsc pracy i infrastruktury oraz 
wspomagającej konwergencję 
gospodarczą między regionami;

Or. en

Poprawka 7
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE
Rasmus Andresen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że Unia Europejska 
potrzebuje bardziej zrównoważonego 
modelu wzrostu, aby reagować na 
wyzwania środowiskowe, cyfrowe i 
demograficzne; z zadowoleniem przyjmuje 
Europejski Zielony Ład jako nową 
strategię zielonego wzrostu Europy, której 
trzon stanowią zrównoważony rozwój, 
dobrobyt obywateli i sprawiedliwość;

1. uważa, że Unia Europejska 
potrzebuje bardziej zrównoważonego 
modelu wzrostu, aby reagować na 
wyzwania środowiskowe, cyfrowe i 
demograficzne, a także na nierówności; z 
zadowoleniem przyjmuje Europejski 
Zielony Ład jako nową strategię zielonego 
wzrostu Europy, której trzon stanowią 
zrównoważony rozwój, dobrobyt obywateli 
i sprawiedliwość; apeluje o nową strategię 
zielonego wzrostu dla Europy jako 
podstawę społecznie sprawiedliwej 
transformacji;

Or. en

Poprawka 8
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Moritz Körner, Valerie Hayer
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że Unia Europejska 
potrzebuje bardziej zrównoważonego 
modelu wzrostu, aby reagować na 
wyzwania środowiskowe, cyfrowe i 
demograficzne; z zadowoleniem przyjmuje 
Europejski Zielony Ład jako nową 
strategię zielonego wzrostu Europy, której 
trzon stanowią zrównoważony rozwój, 
dobrobyt obywateli i sprawiedliwość;

1. uważa, że Unia Europejska 
potrzebuje bardziej zrównoważonego 
modelu wzrostu, aby reagować na 
wyzwania środowiskowe, cyfrowe i 
demograficzne; z zadowoleniem przyjmuje 
Europejski Zielony Ład jako nową 
strategię zielonego wzrostu Europy, której 
trzon stanowią zrównoważony rozwój, 
dobrobyt obywateli i sprawiedliwość, a 
także stabilność makroekonomiczną i 
wynikający z niej „plan inwestycyjny na 
rzecz zrównoważonej Europy”;

Or. en

Poprawka 9
Alfred Sant

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że Unia Europejska 
potrzebuje bardziej zrównoważonego 
modelu wzrostu, aby reagować na 
wyzwania środowiskowe, cyfrowe i 
demograficzne; z zadowoleniem przyjmuje 
Europejski Zielony Ład jako nową 
strategię zielonego wzrostu Europy, której 
trzon stanowią zrównoważony rozwój, 
dobrobyt obywateli i sprawiedliwość;

1. uważa, że Unia Europejska 
potrzebuje bardziej zrównoważonego 
modelu wzrostu, aby reagować na 
wyzwania środowiskowe, społeczne, 
cyfrowe i demograficzne; z zadowoleniem 
przyjmuje Europejski Zielony Ład jako 
nową strategię zielonego wzrostu Europy, 
której trzon stanowią zrównoważony 
rozwój, dobrobyt obywateli i 
sprawiedliwość społeczna;

Or. en

Poprawka 10
Nicolae Ştefănuță



PE646.935v01-00 8/38 AM\1197503PL.docx

PL

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że rola europejskiego 
semestru ma kluczowe znaczenie dla 
pobudzania synergii mających na celu 
synchronizację reform publicznych w 
sposób propagujący model 
zrównoważonego wzrostu; podkreśla, że 
największym zagrożeniem dla gospodarki 
Europy jest niewykorzystanie możliwości 
zapewnienia koordynacji i spójności 
gospodarczej między krajowymi i 
europejskimi strategiami politycznymi;

Or. en

Poprawka 11
Bogdan Rzońca

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że wdrażanie Zielonego 
Ładu nie może zakłócać długoterminowej 
trwałości finansów publicznych i musi 
odbywać się w pełnej zgodności z paktem 
stabilności i wzrostu oraz 
krótkoterminową stabilizacją 
makroekonomiczną;

Or. en

Poprawka 12
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka
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2. podkreśla, że podjęcie tych wyzwań 
może spowodować negatywny wpływ na 
dystrybucję; uważa w związku z tym, że 
kluczowe znaczenie ma zapewnienie 
wdrożenia zasad Europejskiego filaru 
praw socjalnych;

2. podkreśla, że podjęcie tych wyzwań 
może spowodować negatywny wpływ na 
dystrybucję;

Or. fr

Poprawka 13
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że podjęcie tych wyzwań 
może spowodować negatywny wpływ na 
dystrybucję; uważa w związku z tym, że 
kluczowe znaczenie ma zapewnienie 
wdrożenia zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych;

2. podkreśla, że podjęcie tych wyzwań 
może spowodować negatywny wpływ na 
dystrybucję; uważa w związku z tym, że 
kluczowe znaczenie ma zapewnienie 
pełnego wdrożenia zasad Europejskiego 
filaru praw socjalnych, zwłaszcza w 
odniesieniu do rynku pracy, przez 
zaprzestanie jego deregulacji, zapewnienie 
ochrony istniejących miejsc pracy oraz 
tworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej 
jakości, przeciwdziałanie bezrobociu, 
ubóstwu pracujących i niestabilności 
zatrudnienia, a także przez eliminowanie 
luki płacowej między kobietami a 
mężczyznami oraz zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na wiek;

Or. en

Poprawka 14
Erik Bergkvist

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka
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2. podkreśla, że podjęcie tych wyzwań 
może spowodować negatywny wpływ na 
dystrybucję; uważa w związku z tym, że 
kluczowe znaczenie ma zapewnienie 
wdrożenia zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych;

2. podkreśla, że podjęcie tych wyzwań 
może spowodować negatywny wpływ na 
dystrybucję; uważa w związku z tym, że 
kluczowe znaczenie ma zapewnienie 
wdrożenia zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla, że należy 
zagwarantować wzrost sprzyjający 
włączeniu przez znaczące inwestycje w 
zielone miejsca pracy, infrastrukturę, 
edukację i szkolenia, zdrowie, badania i 
innowacje; większa produktywność musi 
jednak prowadzić do ogólnie wyższych 
płac;

Or. en

Poprawka 15
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że podjęcie tych wyzwań 
może spowodować negatywny wpływ na 
dystrybucję; uważa w związku z tym, że 
kluczowe znaczenie ma zapewnienie 
wdrożenia zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych;

2. podkreśla, że wyzwania te 
wpływają na ludzi w różny sposób i mogą 
spowodować negatywny wpływ na 
redystrybucję; uważa w związku z tym, że 
kluczowe znaczenie ma zapewnienie 
wdrożenia zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych za pomocą prawnie wiążących 
instrumentów, tak aby nowy europejski 
model wzrostu nie doprowadził do 
wykluczenia tych, którzy nie są w stanie w 
pełni wykorzystać wynikających z niego 
możliwości;

Or. en

Poprawka 16
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Valerie Hayer

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że podjęcie tych wyzwań 
może spowodować negatywny wpływ na 
dystrybucję; uważa w związku z tym, że 
kluczowe znaczenie ma zapewnienie 
wdrożenia zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych;

2. podkreśla, że podjęcie tych wyzwań 
może spowodować negatywny wpływ na 
dystrybucję, lecz również stwarza 
pozytywne możliwości, takie jak tworzenie 
nowych miejsc pracy; uważa w związku z 
tym, że kluczowe znaczenie ma 
zapewnienie wdrożenia zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, 
zwłaszcza w celu przywrócenia godności w 
miejscu pracy, zagwarantowania 
równouprawnienia płci i ograniczenia 
ubóstwa;

Or. en

Poprawka 17
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że podjęcie tych wyzwań 
może spowodować negatywny wpływ na 
dystrybucję; uważa w związku z tym, że 
kluczowe znaczenie ma zapewnienie 
wdrożenia zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych;

2. podkreśla, że podjęcie tych wyzwań 
może spowodować negatywny wpływ na 
dystrybucję; uważa w związku z tym, że 
kluczowe znaczenie ma zapewnienie 
wdrożenia zasad solidarności i 
Europejskiego filaru praw socjalnych;

Or. en

Poprawka 18
Clotilde Armand

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że mobilność 
zawodowa jest jednym z głównych 
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czynników napędowych wzrostu 
gospodarczego, jednak zauważa, że 
spadająca liczebność aktywnej populacji 
w niektórych regionach peryferyjnych UE 
wiąże się z ryzykiem braku równowagi 
makroekonomicznej; przypomina, że taka 
spadająca liczebność wynika głównie z 
masowej emigracji, i ostrzega, że 
tendencja ta w dłuższej perspektywie 
stanowi zagrożenie dla gospodarek tych 
regionów, ich finansów publicznych i 
całej UE; przypomina, że fundusze 
spójności UE mają na celu pobudzanie 
konwergencji unijnych gospodarek, 
rewitalizację najuboższych regionów UE 
oraz spowolnienie masowej emigracji; z 
tego względu wyraża ubolewanie, że 
wniosek Komisji przewiduje ograniczenie 
kwoty przeznaczonej na spójność w 
następnych wieloletnich ramach 
finansowych;

Or. en

Poprawka 19
Nicolae Ştefănuță

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę na alarmującą 
sytuację związaną ze zmianą klimatu, 
która musi być przedmiotem działań w 
każdym państwie członkowskim; zauważa, 
że Europejski Zielony Ład może 
potencjalnie zbliżyć wszystkie 
zainteresowane strony w obliczu 
problemu, który jest jednocześnie 
ogromnym wyzwaniem i szansą na 
pobudzenie gospodarki; apeluje zatem o 
skoordynowaną strategię w ramach 
europejskiego semestru;

Or. en
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Poprawka 20
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie szybkiego 
przyjęcia europejskiego mechanizmu 
stabilizacji inwestycyjnej i europejskiego 
systemu reasekuracji zasiłków dla 
bezrobotnych w celu ochrony obywateli i 
zmniejszenia presji wywieranej na finanse 
publiczne podczas asymetrycznych 
wstrząsów, tak aby przezwyciężyć 
zaburzenia równowagi społecznej i 
gospodarczej;

Or. en

Poprawka 21
Younous Omarjee

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wyraża ubolewanie, że w 
europejskim semestrze poparto demontaż 
publicznych systemów emerytalnych;

Or. fr

Poprawka 22
Dimitrios Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka
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3. podkreśla znaczenie europejskiego 
semestru będącego instrumentem 
zapewniającym koordynację polityki; z 
zadowoleniem przyjmuje zwiększony 
nacisk w sprawozdaniach krajowych na 
zrównoważenie środowiskowe oraz na 
realizację celów zrównoważonego 
rozwoju;

3. postrzega europejski semestr jako 
instrument koordynacji polityki; z 
zadowoleniem przyjmuje zwiększony 
nacisk w sprawozdaniach krajowych na 
zrównoważenie środowiskowe oraz na 
realizację 17 celów zrównoważonego 
rozwoju zawartych w Agendzie na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 
opracowanej przez ONZ; podkreśla, że 
cele zrównoważonego rozwoju stanowią 
wezwanie do podejmowania działań 
służących propagowaniu dobrobytu oraz 
osiągania sprawiedliwego i sprzyjającego 
włączeniu wzrostu gospodarczego przy 
jednoczesnej ochronie planety, 
wyeliminowaniu ubóstwa i zaspokojeniu 
podstawowych potrzeb społecznych, takich 
jak edukacja, zdrowie, opieka nad 
dziećmi, ochrona społeczna i możliwości 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 23
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE
Rasmus Andresen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie europejskiego 
semestru będącego instrumentem 
zapewniającym koordynację polityki; z 
zadowoleniem przyjmuje zwiększony 
nacisk w sprawozdaniach krajowych na 
zrównoważenie środowiskowe oraz na 
realizację celów zrównoważonego 
rozwoju;

3. podkreśla znaczenie europejskiego 
semestru będącego instrumentem 
zapewniającym koordynację polityki i 
spójność; z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększony nacisk w sprawozdaniach 
krajowych na zrównoważenie 
środowiskowe oraz na realizację celów 
zrównoważonego rozwoju; apeluje o 
nadanie semestrowi bardziej aktywnej roli 
w wywiązywaniu się przez UE z jej 
zobowiązań w ramach porozumienia 
paryskiego w celu ograniczenia wzrostu 
globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia, a w 
szczególności wzywa do umocnienia 
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powiązań z krajowymi planami w 
dziedzinie energii i klimatu, również przy 
przygotowywaniu zaleceń dla 
poszczególnych krajów;

Or. en

Poprawka 24
Tamás Deutsch

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie europejskiego 
semestru będącego instrumentem 
zapewniającym koordynację polityki; z 
zadowoleniem przyjmuje zwiększony 
nacisk w sprawozdaniach krajowych na 
zrównoważenie środowiskowe oraz na 
realizację celów zrównoważonego 
rozwoju;

3. podkreśla znaczenie europejskiego 
semestru będącego instrumentem 
zapewniającym koordynację polityki; 
dostrzega znaczenie zachowania 
pierwotnego celu i pierwotnej funkcji 
europejskiego semestru, ponieważ został 
on ustanowiony jako ramy koordynacji 
strategii gospodarczych w całej Unii 
Europejskiej, a promowanie 
zrównoważonego wzrostu w 
zrównoważony sposób oznacza 
promowanie odpowiedzialnej polityki 
podatkowej, reform strukturalnych i 
inwestycji;

Or. en

Poprawka 25
Olivier Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds, Valerie Hayer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie europejskiego 
semestru będącego instrumentem 
zapewniającym koordynację polityki; z 
zadowoleniem przyjmuje zwiększony 
nacisk w sprawozdaniach krajowych na 

3. podkreśla znaczenie europejskiego 
semestru będącego instrumentem 
zapewniającym koordynację polityki; 
popiera silniejsze powiązanie między 
polityką spójności a zaleceniami Komisji 
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zrównoważenie środowiskowe oraz na 
realizację celów zrównoważonego 
rozwoju;

dla poszczególnych krajów w kontekście 
europejskiego semestru; z zadowoleniem 
przyjmuje zwiększony nacisk w 
sprawozdaniach krajowych na 
zrównoważenie środowiskowe oraz na 
realizację celów zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 26
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie europejskiego 
semestru będącego instrumentem 
zapewniającym koordynację polityki; z 
zadowoleniem przyjmuje zwiększony 
nacisk w sprawozdaniach krajowych na 
zrównoważenie środowiskowe oraz na 
realizację celów zrównoważonego 
rozwoju;

3. podkreśla znaczenie europejskiego 
semestru będącego instrumentem 
zapewniającym koordynację polityki 
makroekonomicznej ze zmianą 
ukierunkowania ze stabilności 
makroekonomicznej na zrównoważony 
rozwój; z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększony nacisk w sprawozdaniach 
krajowych na zrównoważenie klimatyczne 
i środowiskowe oraz na realizację celów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 27
Alfred Sant

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie europejskiego 
semestru będącego instrumentem 
zapewniającym koordynację polityki; z 
zadowoleniem przyjmuje zwiększony 
nacisk w sprawozdaniach krajowych na 

3. podkreśla znaczenie europejskiego 
semestru będącego instrumentem 
zapewniającym koordynację polityki; z 
zadowoleniem przyjmuje zwiększony 
nacisk w sprawozdaniach krajowych na 
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zrównoważenie środowiskowe oraz na 
realizację celów zrównoważonego 
rozwoju;

zrównoważenie środowiskowe oraz na 
realizację celów zrównoważonego 
rozwoju; podkreśla, że potrzebne są 
wzmożone działania na rzecz ochrony i 
modernizacji europejskiego modelu 
społecznego;

Or. en

Poprawka 28
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że europejski semestr 
musi konsekwentnie przyspieszać 
eliminację nierówności społecznych, 
gospodarczych, terytorialnych, 
wzrostowych i inwestycyjnych oraz różnic 
między państwami członkowskimi i 
regionami; podkreśla, że należy w 
większym stopniu wspierać państwa 
członkowskie i regiony, które odnotowują 
niższy wzrost, większe nierówności i 
wyższy wskaźnik bezrobocia, zwłaszcza 
jeżeli dotyczy to młodzieży;

Or. en

Poprawka 29
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie nowej Komisji do 
przeprowadzenia przeglądu aktualnych 
postanowień paktu stabilności i wzrostu, 
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które straciły adekwatność w okresie 
stagnacji gospodarczej i niskiego poziomu 
inwestycji; z tego względu uważa, że 
potrzebna jest dodatkowa elastyczność w 
celu pobudzenia wzrostu oraz inwestycji 
publicznych o wymiarze społecznym i 
środowiskowym, aby przeciwdziałać 
zagrożeniom klimatycznym i ich 
konsekwencjom społecznym;

Or. en

Poprawka 30
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, 
Olivier Chastel

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina na przykład o istotnej 
roli Funduszu Spójności we wdrażaniu 
celów zrównoważonego rozwoju, a także 
Europejskiego filaru praw socjalnych w 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 31
Elisabetta Gualmini

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. ponadto wzywa Komisję do 
wprowadzenia „złotej zasady” inwestycji 
publicznych, zwłaszcza w odniesieniu do 
inwestycji powiązanych ze środowiskiem i 
inwestycji społecznych, która 
dopuszczałaby inwestycje z pominięciem 
reguł dotyczących długu i deficytu w 
pakcie stabilności i wzrostu; podkreśla, że 
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stanowiące budżet inwestycyjny składki 
państw członkowskich do budżetu UE 
wyliczane na podstawie DNB mogłyby być 
traktowane w ten sposób bądź jako 
współfinansowanie programów UE przez 
państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 32
Dimitrios Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla potrzebę przeglądu 
paktu stabilności i wzrostu pod kątem 
zaleceń Europejskiej Rady Budżetowej, 
aby uwzględnić zagrożenia stwarzane 
przez zmianę klimatu i słabszy wzrost, a 
także wyeliminować procykliczne 
elementy w przepisach podatkowych UE, 
przyciągnąć zrównoważone inwestycje 
oraz osiągnąć spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną;

Or. en

Poprawka 33
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. jako inny przykład podaje 
ogromny wpływ inwestycji w badania i 
rozwój, a także w podnoszenie kwalifikacji 
młodzieży na produktywność państw 
członkowskich i zwraca uwagę na 
paradoks między tym faktem a 
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wielokrotnie wyrażanym w ciągu 
ostatnich lat przez niektóre państwa 
członkowskie oczekiwaniem niezbyt 
ambitnej polityki UE w tym obszarze, przy 
czym oczekiwanie to odnosi się również do 
kolejnego okresu;

Or. en

Poprawka 34
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marco Zanni, Valentino Grant

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdania z funkcjonowania 
jednolitego rynku, które obalą mity wokół 
podejścia do budżetu UE związane z 
płatnikami netto i beneficjentami netto, 
dostarczając danych liczbowych 
wykazujących korzyści, jakie odnoszą 
państwa członkowskie dzięki dostępowi do 
jednolitego rynku;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 35
Clotilde Armand

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdania z funkcjonowania 
jednolitego rynku, które obalą mity wokół 
podejścia do budżetu UE związane z 
płatnikami netto i beneficjentami netto, 
dostarczając danych liczbowych 
wykazujących korzyści, jakie odnoszą 
państwa członkowskie dzięki dostępowi do 

4. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdania z funkcjonowania 
jednolitego rynku, które obalą mity wokół 
podejścia do budżetu UE związane z 
płatnikami netto i beneficjentami netto, 
dostarczając danych liczbowych 
wykazujących korzyści, jakie odnoszą 
wszystkie państwa członkowskie dzięki 
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jednolitego rynku; dostępowi do jednolitego rynku; zwraca 
uwagę, że podejście oparte na płatnikach 
netto i beneficjentach netto też nie 
uwzględnia ogólnego kontekstu 
ekonomicznego, w szczególności 
przepływu kapitału między krajami UE 
czy transferu bogactwa w postaci drenażu 
wysoko wykwalifikowanych pracowników 
z obszarów peryferyjnych do centrum;

Or. en

Poprawka 36
Dimitrios Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdania z funkcjonowania 
jednolitego rynku, które obalą mity wokół 
podejścia do budżetu UE związane z 
płatnikami netto i beneficjentami netto, 
dostarczając danych liczbowych 
wykazujących korzyści, jakie odnoszą 
państwa członkowskie dzięki dostępowi do 
jednolitego rynku;

4. stwierdza, że sprawozdania z 
funkcjonowania jednolitego rynku obalą 
mity wokół podejścia do budżetu UE 
związane z płatnikami netto i 
beneficjentami netto, dostarczając danych 
liczbowych wykazujących korzyści, jakie 
odnoszą państwa członkowskie dzięki 
dostępowi do jednolitego rynku; uważa, że 
reforma i zwiększenie zasobów własnych 
UE również będą miały w tym udział; 

Or. en

Poprawka 37
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, 
Moritz Körner, Valerie Hayer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdania z funkcjonowania 

4. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdania z funkcjonowania 
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jednolitego rynku, które obalą mity wokół 
podejścia do budżetu UE związane z 
płatnikami netto i beneficjentami netto, 
dostarczając danych liczbowych 
wykazujących korzyści, jakie odnoszą 
państwa członkowskie dzięki dostępowi do 
jednolitego rynku;

jednolitego rynku, które obalą mity wokół 
podejścia do budżetu UE związane z 
płatnikami netto i beneficjentami netto, 
dostarczając danych liczbowych 
wykazujących korzyści, jakie odnoszą 
państwa członkowskie dzięki dostępowi do 
jednolitego rynku oraz solidarności między 
naszymi gospodarkami;

Or. en

Poprawka 38
Nicolae Ştefănuță

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. dostrzega znaczenie negocjacji w 
sprawie kolejnych wieloletnich ram 
finansowych dla wyznaczenia ram 
budżetowych na następne lata, jako 
kluczowego instrumentu nie tylko w 
kontekście finansowania UE i nowych 
strategii politycznych, lecz zwłaszcza w 
kontekście globalnej spójności 
europejskiego semestru; wszelkie 
opóźnienia będą miały szkodliwy wpływ 
na zakres europejskiego semestru; z tego 
względu apeluje do Rady o postępy w 
negocjacjach w sprawie wieloletnich ram 
finansowych;

Or. en

Poprawka 39
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, 
Moritz Körner, Valerie Hayer

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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4a. przypomina, że przeciwdziałanie 
uchylaniu się od opodatkowania i 
unikaniu opodatkowania może być 
skuteczne tylko dzięki wspólnym wysiłkom 
na szczeblu europejskim;

Or. en

Poprawka 40
Hélène Laporte

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, jak ważny jest 
odpowiednio finansowany budżet UE, aby 
stawić czoła wspólnym wyzwaniom i 
sprostać oczekiwaniom obywateli; 
przypomina stanowisko Parlamentu, w 
którym domaga się silnego i 
wiarygodnego budżetu UE oraz 
porozumienia w sprawie reformy zasobów 
własnych UE, uzależniając od tego 
wyrażenie zgody; zwraca się do Komisji, 
by przyjęła bardziej przejrzystą, 
rygorystyczną i kompleksową metodykę 
uwzględniania kwestii klimatu i 
różnorodności biologicznej w głównym 
nurcie polityki oraz angażowała Parlament 
w ten proces;

5. zwraca się do Komisji, by przyjęła 
bardziej przejrzystą, rygorystyczną i 
kompleksową metodykę uwzględniania 
kwestii klimatu i różnorodności 
biologicznej w głównym nurcie polityki 
oraz angażowała Parlament w ten proces;

Or. fr

Poprawka 41
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, jak ważny jest 5. podkreśla, jak ważny jest 
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odpowiednio finansowany budżet UE, aby 
stawić czoła wspólnym wyzwaniom i 
sprostać oczekiwaniom obywateli; 
przypomina stanowisko Parlamentu, w 
którym domaga się silnego i wiarygodnego 
budżetu UE oraz porozumienia w sprawie 
reformy zasobów własnych UE, 
uzależniając od tego wyrażenie zgody; 
zwraca się do Komisji, by przyjęła bardziej 
przejrzystą, rygorystyczną i kompleksową 
metodykę uwzględniania kwestii klimatu i 
różnorodności biologicznej w głównym 
nurcie polityki oraz angażowała Parlament 
w ten proces;

odpowiednio i dostatecznie finansowany 
budżet UE, aby stawić czoła wspólnym 
wyzwaniom i sprostać oczekiwaniom 
obywateli; przypomina stanowisko 
Parlamentu, w którym domaga się silnego i 
wiarygodnego budżetu UE oraz 
porozumienia w sprawie reformy zasobów 
własnych UE, uzależniając od tego 
wyrażenie zgody; przypomina, że 
Parlament przyjął stanowcze stanowisko, 
aby nie akceptować cięć w polityce 
spójności, i podkreśla potrzebę 
zwiększenia budżetu w tym obszarze, aby 
utrzymać i konsekwentnie zwiększać jego 
europejską wartość dodaną, przyczyniając 
się tym samym do wzrostu gospodarczego, 
włączenia społecznego i terytorialnego, 
innowacji i ochrony środowiska; zwraca 
się do Komisji, by przyjęła bardziej 
przejrzystą, rygorystyczną i kompleksową 
metodykę uwzględniania kwestii klimatu i 
różnorodności biologicznej w głównym 
nurcie polityki oraz angażowała Parlament 
w ten proces;

Or. en

Poprawka 42
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, jak ważny jest 
odpowiednio finansowany budżet UE, aby 
stawić czoła wspólnym wyzwaniom i 
sprostać oczekiwaniom obywateli; 
przypomina stanowisko Parlamentu, w 
którym domaga się silnego i wiarygodnego 
budżetu UE oraz porozumienia w sprawie 
reformy zasobów własnych UE, 
uzależniając od tego wyrażenie zgody; 
zwraca się do Komisji, by przyjęła bardziej 
przejrzystą, rygorystyczną i kompleksową 
metodykę uwzględniania kwestii klimatu i 

5. podkreśla, jak ważny jest 
odpowiednio finansowany budżet UE, aby 
stawić czoła wspólnym wyzwaniom i 
sprostać oczekiwaniom obywateli; 
przypomina stanowisko Parlamentu, w 
którym domaga się silnego i wiarygodnego 
budżetu UE oraz porozumienia w sprawie 
reformy zasobów własnych UE, 
uzależniając od tego wyrażenie zgody; 
zwraca się do Komisji, by przyjęła bardziej 
przejrzystą, rygorystyczną i kompleksową 
metodykę uwzględniania kwestii klimatu i 
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różnorodności biologicznej w głównym 
nurcie polityki oraz angażowała Parlament 
w ten proces;

różnorodności biologicznej w głównym 
nurcie polityki, włącznie ze 
zreformowanymi wskaźnikami wyników, 
do definiowania wydatków związanych z 
działaniami na rzecz klimatu i 
różnorodnością biologiczną, zapobiegania 
udzielaniu wsparcia finansowego na 
szkodliwe środki oraz monitorowania 
średnio- i długoterminowego wpływu 
włączenia kwestii klimatu do głównego 
nurtu polityki na wyniki w dziedzinie 
łagodzenia i przystosowania, oraz 
angażowała Parlament w ten proces; 
przypomina, że przyszły budżet UE 
powinien przyczyniać się do 
uwzględnienia klimatu i różnorodności 
biologicznej w głównym nurcie polityki w 
zakresie wykraczającym poza poziomy 
docelowych części wydatków przez 
włączenie klimatu i wymiaru społecznego 
w proces podejmowania decyzji we 
wszystkich kluczowych obszarach polityki 
oraz w całym cyklu prowadzenia polityki;

Or. en

Poprawka 43
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE
Rasmus Andresen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, jak ważny jest 
odpowiednio finansowany budżet UE, aby 
stawić czoła wspólnym wyzwaniom i 
sprostać oczekiwaniom obywateli; 
przypomina stanowisko Parlamentu, w 
którym domaga się silnego i wiarygodnego 
budżetu UE oraz porozumienia w sprawie 
reformy zasobów własnych UE, 
uzależniając od tego wyrażenie zgody; 
zwraca się do Komisji, by przyjęła bardziej 
przejrzystą, rygorystyczną i kompleksową 

5. podkreśla, że dostatecznie 
finansowany budżet UE i wieloletnie ramy 
finansowe są niezbędne, aby stawić czoła 
wspólnym wyzwaniom i sprostać 
oczekiwaniom obywateli, oraz 
przyczyniają się w znacznym stopniu do 
zrównoważonego rozwoju w państwach 
członkowskich UE; przypomina 
stanowisko Parlamentu, w którym domaga 
się silnego i wiarygodnego budżetu UE 
oraz porozumienia w sprawie reformy 
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metodykę uwzględniania kwestii klimatu i 
różnorodności biologicznej w głównym 
nurcie polityki oraz angażowała 
Parlament w ten proces;

zasobów własnych UE, uzależniając od 
tego wyrażenie zgody; zwraca się do 
Komisji, by przyjęła bardziej przejrzystą, 
rygorystyczną i kompleksową metodykę 
śledzenia wydatków i uwzględniania 
kwestii klimatu, różnorodności 
biologicznej i rozliczalności w głównym 
nurcie polityki, a także opracowywania 
wytycznych w celu zapewnienia 
kompatybilności wszystkich wydatków UE 
z porozumieniem paryskim, tak aby 
utrzymać globalne ocieplenie poniżej 1,5 
stopnia; apeluje również do Komisji o 
przedstawienie szczegółowej propozycji 
wieloletnich ram finansowych możliwie 
jak najszybciej, lecz nie później niż do 
lipca 2020 r. i wzywa do angażowania 
Parlamentu w proces decyzyjny;

Or. en

Poprawka 44
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, 
Nils Torvalds, Valerie Hayer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, jak ważny jest 
odpowiednio finansowany budżet UE, aby 
stawić czoła wspólnym wyzwaniom i 
sprostać oczekiwaniom obywateli; 
przypomina stanowisko Parlamentu, w 
którym domaga się silnego i wiarygodnego 
budżetu UE oraz porozumienia w sprawie 
reformy zasobów własnych UE, 
uzależniając od tego wyrażenie zgody; 
zwraca się do Komisji, by przyjęła bardziej 
przejrzystą, rygorystyczną i kompleksową 
metodykę uwzględniania kwestii klimatu i 
różnorodności biologicznej w głównym 
nurcie polityki oraz angażowała Parlament 
w ten proces;

5. podkreśla, jak ważny jest 
odpowiednio finansowany budżet UE, aby 
stawić czoła wspólnym wyzwaniom i 
sprostać oczekiwaniom obywateli, a 
jednocześnie zapewnić spójność strategii 
politycznej; przypomina stanowisko 
Parlamentu, w którym domaga się silnego i 
wiarygodnego budżetu UE, zarówno w 
odniesieniu do tradycyjnych obszarów 
polityki, jak i wobec nowych wyzwań, oraz 
porozumienia w sprawie reformy zasobów 
własnych UE, uzależniając od tego 
wyrażenie zgody; przypomina, że 
wypełnienie zobowiązań wynikających z 
porozumienia paryskiego wymaga od UE 
zwiększenia środków na cel klimatyczny w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
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2021–2027 do poziomu 30 % wydatków; 
przypomina, że wieloletnie ramy 
finansowe muszą przede wszystkim 
uwzględniać Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji oraz 
gwarancję dla młodzieży, a także 
zapewniać wkład w Europejski Zielony 
Ład; zwraca się do Komisji, by przyjęła 
bardziej przejrzystą, rygorystyczną i 
kompleksową metodykę uwzględniania 
kwestii klimatu i różnorodności 
biologicznej w głównym nurcie polityki 
oraz angażowała Parlament w ten proces;

Or. en

Poprawka 45
Lefteris Christoforou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, jak ważny jest 
odpowiednio finansowany budżet UE, aby 
stawić czoła wspólnym wyzwaniom i 
sprostać oczekiwaniom obywateli; 
przypomina stanowisko Parlamentu, w 
którym domaga się silnego i wiarygodnego 
budżetu UE oraz porozumienia w sprawie 
reformy zasobów własnych UE, 
uzależniając od tego wyrażenie zgody; 
zwraca się do Komisji, by przyjęła bardziej 
przejrzystą, rygorystyczną i kompleksową 
metodykę uwzględniania kwestii klimatu i 
różnorodności biologicznej w głównym 
nurcie polityki oraz angażowała Parlament 
w ten proces;

5. podkreśla, jak ważny jest 
odpowiednio finansowany budżet UE, aby 
stawić czoła wspólnym wyzwaniom i 
sprostać oczekiwaniom obywateli; 
przypomina stanowisko Parlamentu, w 
którym domaga się silnego i wiarygodnego 
budżetu rozwojowego i socjalnego UE oraz 
porozumienia w sprawie reformy zasobów 
własnych UE, uzależniając od tego 
wyrażenie zgody; zwraca się do Komisji, 
by przyjęła bardziej przejrzystą, 
rygorystyczną i kompleksową metodykę 
uwzględniania kwestii klimatu i 
różnorodności biologicznej w głównym 
nurcie polityki oraz angażowała Parlament 
w ten proces;

Or. el

Poprawka 46
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, jak ważny jest 
odpowiednio finansowany budżet UE, aby 
stawić czoła wspólnym wyzwaniom i 
sprostać oczekiwaniom obywateli; 
przypomina stanowisko Parlamentu, w 
którym domaga się silnego i wiarygodnego 
budżetu UE oraz porozumienia w sprawie 
reformy zasobów własnych UE, 
uzależniając od tego wyrażenie zgody; 
zwraca się do Komisji, by przyjęła bardziej 
przejrzystą, rygorystyczną i kompleksową 
metodykę uwzględniania kwestii klimatu i 
różnorodności biologicznej w głównym 
nurcie polityki oraz angażowała Parlament 
w ten proces;

5. podkreśla, jak ważny jest 
odpowiednio finansowany budżet UE, aby 
stawić czoła wspólnym wyzwaniom i 
sprostać oczekiwaniom obywateli; 
przypomina stanowisko Parlamentu, w 
którym domaga się silnego i wiarygodnego 
budżetu UE oraz porozumienia w sprawie 
reformy zasobów własnych UE, 
uzależniając od tego wyrażenie zgody; 
zwraca się do Komisji, by przyjęła 
sprawiedliwszą, bardziej przejrzystą, 
rygorystyczną i kompleksową metodykę 
uwzględniania kwestii klimatu i 
różnorodności biologicznej w głównym 
nurcie polityki oraz angażowała Parlament 
w ten proces;

Or. en

Poprawka 47
Erik Bergkvist

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla kluczową rolę polityki 
spójności jako podstawowej polityki w 
obszarze inwestycji publicznych w 
Europie, a tym samym potrzebę 
zwiększenia budżetu na politykę spójności 
w latach 2021–2027, utrzymania jej 
europejskiej wartości dodanej oraz 
przyczynienia się w ten sposób do 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i 
zielonych miejsc pracy, włączenia 
społecznego, innowacji i ochrony 
środowiska, w tym osiągnięcia celów 
porozumienia paryskiego; ponadto 
polityka spójności będzie odgrywać 
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kluczową rolę w zapewnianiu społecznie 
sprawiedliwej i uczciwej transformacji 
gospodarki europejskiej;

Or. en

Poprawka 48
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że przejście na nowy model 
wzrostu wymaga istotnych inwestycji, a 
niektóre z instrumentów przewidzianych w 
kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2021–2027 mogą 
odgrywać ważną rolę we wspieraniu 
zielonej transformacji;

Or. en

Poprawka 49
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marco Zanni, Valentino Grant

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że w procesie transformacji 
państwa członkowskie i regiony startują z 
różnych punktów; uważa, że mechanizm 
sprawiedliwej transformacji powinien 
wszystkim zapewniać odpowiednią, 
sprzyjającą włączeniu społecznemu i 
sprawiedliwą transformację;

6. uważa, że w procesie transformacji 
państwa członkowskie i regiony startują z 
różnych punktów;

Or. fr

Poprawka 50
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Dimitrios Papadimoulis
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że w procesie transformacji 
państwa członkowskie i regiony startują z 
różnych punktów; uważa, że mechanizm 
sprawiedliwej transformacji powinien 
wszystkim zapewniać odpowiednią, 
sprzyjającą włączeniu społecznemu i 
sprawiedliwą transformację;

6. podkreśla, że w procesie przejścia 
na bardziej ekologiczną gospodarkę 
państwa członkowskie i regiony startują z 
różnych punktów oraz że w konsekwencji 
niektóre z nich będą dużo bardziej 
narażone na zagrożenia ekonomiczne i 
społeczne; zwraca uwagę, że mechanizm 
sprawiedliwej transformacji musi 
wszystkim zapewniać odpowiednią, 
sprzyjającą włączeniu społecznemu i 
sprawiedliwą transformację; w związku z 
tym ubolewa, że obecna propozycja 
finansowa dotycząca Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji okaże się 
najprawdopodobniej niewystarczająca do 
osiągnięcia tego celu;

Or. en

Poprawka 51
Erik Bergkvist

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że w procesie transformacji 
państwa członkowskie i regiony startują z 
różnych punktów; uważa, że mechanizm 
sprawiedliwej transformacji powinien 
wszystkim zapewniać odpowiednią, 
sprzyjającą włączeniu społecznemu i 
sprawiedliwą transformację;

6. uważa, że w procesie transformacji 
państwa członkowskie i regiony startują z 
różnych punktów; uważa, że mechanizm 
sprawiedliwej transformacji powinien 
wszystkim zapewniać odpowiednią, 
sprzyjającą włączeniu społecznemu i 
sprawiedliwą transformację; podkreśla, że 
europejski semestr musi konsekwentnie 
przyczyniać się do eliminacji nierówności 
społecznych, gospodarczych i 
terytorialnych oraz różnic między 
regionami UE, dlatego konieczne są nowe 
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wskaźniki skoncentrowane na aspektach 
społecznych;

Or. en

Poprawka 52
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że w procesie transformacji 
państwa członkowskie i regiony startują z 
różnych punktów; uważa, że mechanizm 
sprawiedliwej transformacji powinien 
wszystkim zapewniać odpowiednią, 
sprzyjającą włączeniu społecznemu i 
sprawiedliwą transformację;

6. uważa, że w procesie transformacji 
państwa członkowskie i regiony startują z 
różnych punktów oraz że nie należy 
pomijać już poczynionych wysiłków; 
uważa, że mechanizm sprawiedliwej 
transformacji powinien zapewniać 
odpowiednią, sprzyjającą włączeniu 
społecznemu i sprawiedliwą transformację 
wszystkim tym, którzy odczuwają 
negatywne skutki transformacji 
środowiskowej i klimatycznej w kierunku 
gospodarki bezemisyjnej;

Or. en

Poprawka 53
Nicolae Ştefănuță

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że w procesie transformacji 
państwa członkowskie i regiony startują z 
różnych punktów; uważa, że mechanizm 
sprawiedliwej transformacji powinien 
wszystkim zapewniać odpowiednią, 
sprzyjającą włączeniu społecznemu i 
sprawiedliwą transformację;

6. uważa, że w procesie transformacji 
państwa członkowskie i regiony startują z 
różnych punktów; uważa, że mechanizm 
sprawiedliwej transformacji powinien 
wszystkim zapewniać odpowiednią, 
sprzyjającą włączeniu społecznemu i 
sprawiedliwą transformację, a tym samym 
gwarantować solidny mechanizm, który 
może oferować niezbędne wsparcie 
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techniczne regionom słabiej rozwiniętym;

Or. en

Poprawka 54
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że w procesie transformacji 
państwa członkowskie i regiony startują z 
różnych punktów; uważa, że mechanizm 
sprawiedliwej transformacji powinien 
wszystkim zapewniać odpowiednią, 
sprzyjającą włączeniu społecznemu i 
sprawiedliwą transformację;

6. uważa, że w procesie transformacji 
państwa członkowskie i regiony startują z 
różnych punktów; uważa, że mechanizm 
sprawiedliwej transformacji powinien 
zapewniać odpowiednią, sprzyjającą 
włączeniu społecznemu, sprawiedliwą i 
uczciwą transformację wszystkim, lecz 
przede wszystkim państwom członkowskim 
o niskim dochodzie narodowym brutto na 
mieszkańca;

Or. en

Poprawka 55
Alfred Sant

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że w procesie transformacji 
państwa członkowskie i regiony startują z 
różnych punktów; uważa, że mechanizm 
sprawiedliwej transformacji powinien 
wszystkim zapewniać odpowiednią, 
sprzyjającą włączeniu społecznemu i 
sprawiedliwą transformację;

6. uważa, że w procesie transformacji 
państwa członkowskie i regiony startują z 
różnych punktów; uważa, że mechanizm 
sprawiedliwej transformacji powinien 
wszystkim, w tym między innymi wyspom, 
zapewniać odpowiednią, sprzyjającą 
włączeniu społecznemu i sprawiedliwą 
transformację;

Or. en
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Poprawka 56
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, 
Olivier Chastel

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę Komisji, aby przedstawić plan 
inwestycyjny na rzecz zrównoważonej 
Europy jako prawdziwy katalizator 
inwestycji niezbędnych do wdrożenia 
Europejskiego Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 57
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. przypomina o znaczeniu 
urzeczywistnienia unii gospodarczej i 
walutowej z kompetencjami podatkowymi 
na szczeblu centralnym, która byłaby w 
stanie dostosować się do wstrząsów 
makroekonomicznych za pomocą 
instrumentów takich jak europejski 
program reasekuracji świadczeń dla osób 
bezrobotnych i Europejski Instrument 
Stabilizacji Inwestycji; odnotowuje 
propozycje utworzenia instrumentu 
budżetowego na rzecz konwergencji i 
konkurencyjności dla strefy euro oraz 
Programu wspierania reform; uważa, że 
jego struktury zarządcze powinny 
podlegać demokratycznej kontroli, i 
wyraża obawę, że jeśli ten instrument 
budżetowy będzie zbyt mały, może być 
pozbawiony znaczenia 
makroekonomicznego;
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Or. en

Poprawka 58
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. podkreśla znaczenie zwalczania 
uchylania się od opodatkowania, unikania 
opodatkowania i agresywnego planowania 
podatkowego dla zasobów budżetowych 
UE i państw członkowskich; przypomina, 
że inwestycje w taką walkę przesuwają 
zdolność finansową z powrotem do 
budżetów krajowych w sposób dużo 
prostszy i systematyczniejszy niż 
jakiekolwiek oszczędności uzyskane w 
oparciu o budżet UE; uważa, że 
technologie cyfrowe będą miały wpływ na 
sposób tworzenia wartości dodanej w 
gospodarce i że europejski system 
podatkowy należy zreformować w celu 
przygotowania go do tej transformacji;

Or. en

Poprawka 59
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. uważa, że elastyczność paktu 
stabilności i wzrostu wymaga dalszego 
przeglądu, tak aby uwzględnić starania 
państw członkowskich wspierających, za 
pośrednictwem inwestycji publicznych, 
sprawiedliwe i sprzyjające włączeniu 
społecznemu przejście na konkurencyjną, 
zieloną i cyfrową gospodarkę; powtarza, 
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że wkład państw członkowskich do 
budżetu UE lub krajowe 
współfinansowanie programów UE należy 
wyłączyć z obliczeń deficytu krajowego 
jako wkład w inwestycje i antycykliczny 
budżet, dostosowany do celów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 60
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. podkreśla, że wszelkie reformy 
podatkowe mające na celu zazielenienie 
budżetów krajowych należy zaplanować w 
taki sposób, aby uniknąć nadmiernego 
obciążenia podatkowego płatników;

Or. en

Poprawka 61
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE
Rasmus Andresen

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca się do Komisji, by nadal 
wzmacniała demokratyczną rozliczalność 
europejskiego semestru.

7. podkreśla brak demokratycznej 
rozliczalności w wyznaczaniu priorytetów 
europejskiego semestru; wzywa Komisję 
do działań na rzecz silniejszej roli 
Parlamentu Europejskiego w zarządzaniu 
europejskim semestrem;

Or. en
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Poprawka 62
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca się do Komisji, by nadal 
wzmacniała demokratyczną rozliczalność 
europejskiego semestru.

7. wzywa Komisję, by nadal 
wzmacniała demokratyczną rozliczalność 
europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 63
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca się do Komisji, by nadal 
wzmacniała demokratyczną rozliczalność 
europejskiego semestru.

7. zwraca się do Komisji, by nadal 
wzmacniała demokratyczną rozliczalność 
europejskiego semestru, i apeluje do 
państw członkowskich o włączanie 
parlamentów narodowych, partnerów 
społecznych i odpowiednich 
zainteresowanych stron w ściślejszą 
współpracę z Parlamentem Europejskim 
w kontekście europejskiego semestru w 
obszarze koordynacji polityki 
makroekonomicznej;

Or. en

Poprawka 64
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. zwraca się do Komisji, by nadal 
wzmacniała demokratyczną rozliczalność 
europejskiego semestru.

7. zwraca się do Komisji, by nadal 
wzmacniała demokratyczną rozliczalność 
europejskiego semestru, zwłaszcza przez 
wzmocnienie roli parlamentów 
narodowych względem ich własnych 
rządów;

Or. en

Poprawka 65
Hélène Laporte

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. nie podziela zaleceń skierowanych 
przez Komisję do państw członkowskich w 
celu wyrównania braku równowagi 
makroekonomicznej; przypomina, że 
wyhamowanie wzrostu, galopująca 
inflacja oraz wzrost ubóstwa i nierówności 
społecznych są wynikiem reform 
strukturalnych przeprowadzanych przez 
rządy krajowe pod presją Komisji;

Or. fr

Poprawka 66
Bogdan Rzońca

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a.  uważa, że osiągnięcie 
zrównoważonego wzrostu wymaga od UE 
zmiany raczej eksperymentalnych, 
bezprecedensowych i niezrównoważonych 
strategii w obszarze polityki pieniężnej na 
konwencjonalne, oparte na dowodach i 



PE646.935v01-00 38/38 AM\1197503PL.docx

PL

przyjazne dla wzrostu inwestycje oraz 
szeroko zakrojonego i nieselektywnego 
wdrożenia paktu stabilności i wzrostu i 
reform strukturalnych;

Or. en

Poprawka 67
Bogdan Rzońca

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla, że reformy strukturalne 
w państwach członkowskich są niezbędne, 
aby stworzyć warunki dla trwałego 
wzrostu;

Or. en

Poprawka 68
Bogdan Rzońca

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. uważa, że stopy procentowe bliskie 
zeru poważnie zakłócają międzyokresową 
alokację kapitału; uważa, że płaska 
krzywa dochodowości poważnie szkodzi 
tradycyjnemu modelowi zaciągania i 
udzielania pożyczek przez banki i skłania 
je do bardziej ryzykownych działań 
biznesowych;

Or. en


