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Poprawka  1 

Kostadinka Kuneva 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając art. 5 Traktatu o 

Unii Europejskiej (TUE), 

– uwzględniając art. 3 i 5 Traktatu o 

Unii Europejskiej (TUE), 

Or. en 

 

Poprawka  2 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 3 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając zrewidowaną 

Europejską kartę społeczną, 

Or. en 

 

Poprawka  3 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 5 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając Konwencję ONZ o 

prawach dziecka, 

Or. en 
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Poprawka  4 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 6 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając cel 

zrównoważonego rozwoju nr 3 

(„Zapewnić wszystkim ludziom w każdym 

wieku zdrowe życie oraz promować 

dobrobyt”), a w szczególności zadanie 7 

(„Do 2030 r. zapewnić powszechny dostęp 

do świadczeń z zakresu zdrowia 

seksualnego i reprodukcyjnego, w tym 

planowania rodziny, informacji i 

edukacji, oraz włączyć zdrowie 

reprodukcyjne do krajowych strategii i 

programów”) oraz zadanie 8 („Zapewnić 

powszechną opiekę zdrowotną, w tym 

zabezpieczenie przed ryzykiem 

finansowym, dostęp do podstawowej 

opieki zdrowotnej wysokiej jakości oraz 

bezpiecznych, skutecznych, wysokiej 

jakości, przystępnych cenowo lekarstw i 

szczepionek”), 

Or. en 

 

Poprawka  5 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 6 b (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając cel 

zrównoważonego rozwoju nr 4 

(„Zapewnić wszystkim włączającą i 

sprawiedliwą edukację wysokiej jakości 

oraz promować uczenie się przez całe 
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życie”), 

Or. en 

 

Poprawka  6 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 6 c (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając cel 

zrównoważonego rozwoju nr 5 

(„Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić 

pozycję wszystkich kobiet i dziewcząt”), 

Or. en 

 

Poprawka  7 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 6 d (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając cel 

zrównoważonego rozwoju nr 8 

(„Promować stabilny, zrównoważony i 

inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i 

produktywne zatrudnienie oraz godną 

pracę dla wszystkich ludzi”), a w 

szczególności zadanie 5 („Do 2030 roku 

zapewnić pełne i produktywne 

zatrudnienie oraz godną pracę dla 

wszystkich kobiet i mężczyzn, w tym dla 

młodych ludzi i osób niepełnosprawnych; 

zapewnić jednakowe wynagrodzenie za 

pracę o jednakowej wartości”), zadanie 6 

(„Do 2020 roku znacznie zmniejszyć 

odsetek młodych ludzi pozostających bez 

pracy bądź nie uczestniczących w edukacji 
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i szkoleniach”) oraz zadanie 8 („Chronić 

prawa pracownicze oraz promować 

bezpieczne środowisko pracy dla 

wszystkich pracowników, w tym 

pracowników-migrantów, w szczególności 

dla kobiet-migrantek i osób mających 

niepewne zatrudnienie”), 

Or. en 

 

Poprawka  8 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 6 e (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając cel 

zrównoważonego rozwoju nr 10 

(„Zmniejszyć nierówności w krajach i 

między krajami ”), a w szczególności 

zadanie 4 („Przyjąć polityki, w 

szczególności politykę fiskalną, politykę 

wynagrodzeń i politykę ochrony socjalnej, 

oraz stopniowo osiągać większą 

równość”), 

Or. en 

 

Poprawka  9 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 13 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając 

międzyinstytucjonalną proklamację 

Europejskiego filaru praw socjalnych z 

Göteborga z dnia 17 listopada, 

Or. en 
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Poprawka  10 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 13 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając cele 

zrównoważonego rozwoju ONZ, 

Or. en 

 

Poprawka  11 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 13 b (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie 

zalecenia w następstwie dochodzenia w 

sprawie prania pieniędzy, unikania 

opodatkowania i uchylania się od 

opodatkowania, 

Or. en 

 

Poprawka  12 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 13 c (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 4 lipca 2013 r. dotyczącą wpływu 
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kryzysu na dostęp słabszych grup 

społecznych do usług opieki 

(2013/2044(INI)), 

Or. en 

 

Poprawka  13 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 13 d (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie inicjatywy 

w zakresie zielonego zatrudnienia: pełne 

wykorzystanie potencjału zielonej 

gospodarki pod względem tworzenia 

miejsc pracy (2014/2238(INI)), 

Or. en 

 

Poprawka  14 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 13 e (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 13 września 2016 r. w sprawie 

tworzenia na rynku pracy warunków 

sprzyjających równowadze między życiem 

zawodowym a prywatnym 

(2016/2017(INI)), 

Or. en 

 

Poprawka  15 
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Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 13 f (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie 

budownictwa socjalnego w Unii 

Europejskiej (2012/2293(INI)), 

Or. en 

 

Poprawka  16 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 14 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając komunikat Komisji 

z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany 

„Europa 2020 – Strategia na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu” 

(COM(2010)2020) oraz swoją rezolucję z 

dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie 

strategii UE 2020, 

Or. en 

 

Poprawka  17 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 14 b (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając pakiet Komisji z 
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dnia 20 lutego 2013 r. dotyczący 

inwestycji społecznych, w tym zalecenie 

2013/112/UE zatytułowane 

„Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu 

marginalizacji”, 

Or. en 

 

Poprawka  18 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 23 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając siódmą edycję 

corocznej publikacji Komisji 

„Zatrudnienie i kwestie społeczne w 

Europie (2017)”, która koncentruje się na 

międzypokoleniowej sprawiedliwości i 

solidarności w Europie, 

Or. en 

 

Poprawka  19 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 26 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie 

zmniejszenia nierówności ze szczególnym 

uwzględnieniem ubóstwa dzieci, 

Or. en 

 

Poprawka  20 
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Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 28 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 

potrzeby opracowania unijnej strategii 

mającej na celu wyeliminowanie różnic w 

emeryturach ze względu na płeć i 

zapobieganie występowaniu takich różnic, 

Or. en 

 

Poprawka  21 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 28 b (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 14 marca 2017 r. w sprawie równości 

kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w 

latach 2014–2015, 

Or. en 

 

Poprawka  22 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 37 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając sprawozdanie 

Eurofoundu zatytułowane „Income 

inequalities and employment patterns in 



 

PE616.558v03-00 12/141 AM\1143784PL.docx 

PL 

Europe before and after the great 

Recession” [Nierówności w dochodach i 

modele zatrudnienia w Europie przed 

wielką recesją i po niej], 

Or. en 

 

Poprawka  23 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 37 b (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając sprawozdanie 

ogólne Eurofoundu zatytułowane „Sixth 

European Working Conditions Survey” 

[Szóste europejskie badanie warunków 

pracy], 

Or. en 

 

Poprawka  24 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 37 c (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając sprawozdanie 

Eurofoundu zatytułowane „Social 

mobility in the EU” [Mobilność społeczna 

w UE], 

Or. en 

 

Poprawka  25 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 
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Projekt rezolucji 

Umocowanie 37 d (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając sprawozdanie 

Eurofoundu zatytułowane „New forms of 

employment” [Nowe formy zatrudnienia], 

Or. en 

 

Poprawka  26 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 37 e (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając sprawozdanie 

Eurofoundu z aktualnej sytuacji 

zatytułowane „Pay inequalities 

experienced by posted workers: 

Challenges to the »equal treatment« 

principle” [Nierówności w wynagrodzeniu 

pracowników delegowanych: podważanie 

zasady równego traktowania], które 

szczegółowo przedstawia stanowiska 

rządów i partnerów społecznych w 

Europie, jeśli chodzi o zasadę równej 

płacy za taką samą pracę, 

Or. en 

 

Poprawka  27 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 37 f (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 
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 – uwzględniając sprawozdanie 

Eurofoundu zatytułowane „Developments 

in working life in Europe: EurWORK 

annual review 2016” [Zmiany w życiu 

zawodowym w Europie: Roczny przegląd 

EurWORK za rok 2016], a w 

szczególności rozdział „Pay inequalities – 

Evidence, debate and policies” 

[Nierówności w wynagradzaniu – dowody, 

debata i polityka], 

Or. en 

 

Poprawka  28 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 37 g (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając sprawozdanie 

Eurofoundu zatytułowane „Occupational 

change and wage inequality: European 

Jobs Monitor 2017” [Zmiana 

zatrudnienia i nierówności w płacach: 

Europejski Monitor Zatrudnienia 2017],  

Or. en 

 

Poprawka  29 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 37 h (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając sprawozdanie 

Eurofoundu zatytułowane „Women, men 

and working conditions in Europe” 

[Kobiety, mężczyźni i warunki pracy w 

Europie], 
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Or. en 

 

Poprawka  30 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 37 i (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając badania 

Eurofoundu dotyczące zaangażowania 

partnerów społecznych w europejski 

semestr oraz roli partnerów społecznych w 

europejskim semestrze w latach 2011–

2014, 

Or. en 

 

Poprawka  31 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że wskaźnik 

zatrudnienia w UE wzrasta i w drugim 

kwartale 2017 r. osiągnął poziom 235,4 

mln osób zatrudnionych, co odpowiada 

wskaźnikowi zatrudnienia wynoszącemu 

72,3 % i oznacza, że UE jest na właściwej 

drodze ku osiągnięciu docelowego 

wskaźnika zatrudnienia w wysokości 75 % 

określonego w strategii „Europa 2020”; 

A. mając na uwadze, że wskaźnik 

zatrudnienia w UE wzrasta i w drugim 

kwartale 2017 r. osiągnął poziom 235,4 

mln osób zatrudnionych, co odpowiada 

wskaźnikowi zatrudnienia wynoszącemu 

72,3 % i oznacza, że UE jest na właściwej 

drodze ku osiągnięciu docelowego 

wskaźnika zatrudnienia w wysokości 75 % 

określonego w strategii „Europa 2020”; 

mając jednak na uwadze, że wskaźniki 

zatrudnienia są bardzo zróżnicowane – od 

65 %, tj. znacznie poniżej średniej UE, w 

Grecji, Chorwacji, we Włoszech i w 

Hiszpanii do ponad 75 % w Holandii, 

Danii, Zjednoczonym Królestwie, 

Niemczech i Szwecji; 
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Or. en 

 

Poprawka  32 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że wskaźnik 

zatrudnienia w UE wzrasta i w drugim 

kwartale 2017 r. osiągnął poziom 235,4 

mln osób zatrudnionych, co odpowiada 

wskaźnikowi zatrudnienia wynoszącemu 

72,3 % i oznacza, że UE jest na właściwej 

drodze ku osiągnięciu docelowego 

wskaźnika zatrudnienia w wysokości 75 % 

określonego w strategii „Europa 2020”; 

A. mając na uwadze, że wskaźnik 

zatrudnienia w UE wzrasta i w drugim 

kwartale 2017 r. osiągnął poziom 235,4 

mln osób zatrudnionych, co odpowiada 

wskaźnikowi zatrudnienia wynoszącemu 

72,3 % i oznacza, że UE jest na właściwej 

drodze ku osiągnięciu docelowego 

wskaźnika zatrudnienia w wysokości 75 % 

określonego w strategii „Europa 2020”; 

mając na uwadze, że w wielu państwach 

członkowskich utrzymują się bardzo 

znaczne różnice i wciąż pozostaje sporo do 

zrobienia, aby wyjść z kryzysu, a 

zwłaszcza, aby osiągnąć krajowe cele 

strategii „Europa 2020”; 

Or. en 

 

Poprawka  33 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że wskaźnik 

zatrudnienia w UE wzrasta i w drugim 

kwartale 2017 r. osiągnął poziom 235,4 

mln osób zatrudnionych, co odpowiada 

wskaźnikowi zatrudnienia wynoszącemu 

72,3 % i oznacza, że UE jest na właściwej 

drodze ku osiągnięciu docelowego 

wskaźnika zatrudnienia w wysokości 75 % 

określonego w strategii „Europa 2020”; 

A. mając na uwadze, że wskaźnik 

zatrudnienia w UE wzrasta i w drugim 

kwartale 2017 r. osiągnął poziom 235,4 

mln osób zatrudnionych; 
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Or. it 

 

Poprawka  34 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że wskaźnik 

zatrudnienia w UE wzrasta i w drugim 

kwartale 2017 r. osiągnął poziom 235,4 

mln osób zatrudnionych, co odpowiada 

wskaźnikowi zatrudnienia wynoszącemu 

72,3 % i oznacza, że UE jest na właściwej 

drodze ku osiągnięciu docelowego 

wskaźnika zatrudnienia w wysokości 75 % 

określonego w strategii „Europa 2020”; 

A. mając na uwadze, że wskaźnik 

zatrudnienia w UE wzrasta i w drugim 

kwartale 2017 r. osiągnął poziom 235,4 

mln osób zatrudnionych, co odpowiada 

wskaźnikowi zatrudnienia wynoszącemu 

72,3 % i stanowi postęp na drodze do 

osiągnięcia docelowego wskaźnika 

zatrudnienia w wysokości 75 % 

określonego w strategii „Europa 2020”; 

mając na uwadze, że 18,9 mln osób wciąż 

pozostaje bez pracy, inwestycje są nadal 

zbyt niskie, wzrost płac jest ograniczony, a 

ubóstwo pracujących ciągle wykazuje 

tendencję wzrostową; 

Or. en 

 

Poprawka  35 

Kostadinka Kuneva 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że wskaźnik 

zatrudnienia w UE wzrasta i w drugim 

kwartale 2017 r. osiągnął poziom 235,4 

mln osób zatrudnionych, co odpowiada 

wskaźnikowi zatrudnienia wynoszącemu 

72,3 % i oznacza, że UE jest na właściwej 

drodze ku osiągnięciu docelowego 

wskaźnika zatrudnienia w wysokości 75 % 

określonego w strategii „Europa 2020”; 

A. mając na uwadze, że wskaźnik 

zatrudnienia w UE wzrasta i w drugim 

kwartale 2017 r. osiągnął poziom 235,4 

mln osób zatrudnionych, co odpowiada 

wskaźnikowi zatrudnienia wynoszącemu 

72,3 % (choć jakość tego zatrudnienia nie 

została określona) i oznacza, że UE jest na 

właściwej drodze ku osiągnięciu 

docelowego wskaźnika zatrudnienia w 
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wysokości 75 % określonego w strategii 

„Europa 2020”, co samo w sobie nie jest 

wystarczające, ponieważ art. 3 TUE 

stanowi, że Unia dąży do osiągnięcia 

pełnego zatrudnienia; 

Or. en 

 

Poprawka  36 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że w UE 

zatrudnienie mierzone w kategoriach 

przepracowanych godzin na jednego 

pracownika jest nadal o 3 % niższe niż 

przed kryzysem, a w strefie euro – o 4 %, 

co wynika ze wzrostu zatrudnienia w 

niepełnym wymiarze godzin oraz 

zmniejszenia liczby godzin pracy 

pracowników zatrudnionych w pełnym 

wymiarze; 

Or. en 

 

Poprawka  37 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że stopa 

bezrobocia w UE jest najniższa od 

dziewięciu lat i wynosi 7,5 %; 

B. mając na uwadze, że stopa 

bezrobocia w UE jest najniższa od 

dziewięciu lat i wynosi 7,5 %; mając 

jednak na uwadze, że zróżnicowanie stóp 

bezrobocia jest nadal znaczne, a ich 

poziom waha się od około 4 % w 
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Niemczech do prawie 20 % w Hiszpanii i 

23,6 % w Grecji; mając na uwadze, że 

ukryte bezrobocie było w 2016 r. na 

poziomie 20 % (bezrobotni, chętni do 

pracy, ale nieposzukujący aktywnie 

zatrudnienia); 

Or. en 

 

Poprawka  38 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że stopa 

bezrobocia w UE jest najniższa od 

dziewięciu lat i wynosi 7,5 %; 

B. mając na uwadze, że choć stopa 

bezrobocia w UE jest najniższa od 

dziewięciu lat i wynosi 7,5 %, to ożywienie 

pozostaje na bardzo nierównym poziomie 

w państwach członkowskich i jest 

korzystne dla krajów, które nie wymagały 

wdrożenia gruntownych reform 

strukturalnych lub programów 

dostosowawczych; 

Or. en 

 

Poprawka  39 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że stopa 

bezrobocia w UE jest najniższa od 

dziewięciu lat i wynosi 7,5 %; 

B. mając na uwadze, że 18,9 mln osób 

wciąż pozostaje bez pracy, mimo iż stopa 

bezrobocia w UE jest najniższa od 

dziewięciu lat, a stopa bezrobocia w strefie 

euro – od ośmiu lat, i wynosi odpowiednio 

7,5 % i 8,9 %; 

Or. en 
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Poprawka  40 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że stopa 

bezrobocia w UE jest najniższa od 

dziewięciu lat i wynosi 7,5 %; 

B. mając na uwadze, że choć stopa 

bezrobocia w UE jest najniższa od 

dziewięciu lat i wynosi 7,5 %, udział 

długoterminowego bezrobocia utrzymuje 

się na alarmująco wysokim poziomie i 

przekracza 45 %; 

Or. en 

 

Poprawka  41 

Ulrike Trebesius 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, że według 

danych Eurostatu (2017) w latach 2013–

2016 wymuszone zatrudnienie w 

niepełnym wymiarze godzin w UE-28 jako 

odsetek całkowitego zatrudnienia w 

niepełnym wymiarze godzin spadło z 26 % 

do 24,6 %; 

Or. en 

 

Poprawka  42 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, że wzrost 

zatrudnienia jest większy wśród starszych 

pracowników, wysoko wykwalifikowanych 

pracowników i mężczyzn niż wśród ludzi 

młodych, pracowników o niskich 

kwalifikacjach i kobiet; 

Or. en 

 

Poprawka  43 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, że wskaźnik 

zatrudnienia kobiet jest nadal o 11 

punktów procentowych niższy niż 

mężczyzn, co wskazuje na utrzymujące się 

zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn; 

Or. en 

 

Poprawka  44 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Bb. mając na uwadze, że udział pracy 

w niepełnym wymiarze godzin wzrósł w 

porównaniu z 2008 r. o 11 %, a 

zatrudnienie w pełnym wymiarze spadło w 

tym samym okresie o 2 %, natomiast 

wymuszona praca w niepełnym wymiarze 

godzin w dalszym ciągu stanowi prawie 

jedną trzecią tego rodzaju umów; 
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Or. en 

 

Poprawka  45 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Bc. mając na uwadze, że segmentacja 

rynku pracy na stałe i niestandardowe 

formy zatrudnienia nadal budzi niepokój, 

przy czym kraje odnotowują odsetek 

umów na czas określony wynoszący od 10 

% do 20 %, a współczynnik przechodzenia 

na umowy stałe jest szczególnie niski i 

tymczasowe formy zatrudnienia stanowią 

raczej „ślepy zaułek” niż „punkt wyjścia” 

do stałego zatrudnienia; mając na 

uwadze, że zjawisko to utrudnia dużej 

liczbie pracowników korzystanie z 

bezpiecznego, stosunkowo dobrze 

płatnego zatrudnienia oraz pozbawia ich 

dobrych perspektyw, powoduje przy tym 

różnice w wynagrodzeniu między 

pracownikami zatrudnionymi na czas 

nieokreślony i na czas określony; mając 

na uwadze, że segmentacja rynku pracy 

pogłębia się ze względu na to, iż wiele 

państw członkowskich UE przyjmuje w 

przepisach dotyczących ochrony 

zatrudnienia dwustopniowe reformy, 

ułatwiając stosowanie zatrudnienia na 

czas określony; 

Or. en 

 

Poprawka  46 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C 
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Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że mimo 

zaobserwowanej niewielkiej poprawy stopa 

bezrobocia wśród młodzieży nadal 

utrzymuje się na niepokojąco wysokim 

poziomie 16,6 % (18,7 % w strefie euro); 

mając na uwadze, że w 2016 r. nadal 6,3 

mln młodych ludzi w wieku od 15 do 24 

lat było młodzieżą niekształcącą się, 

niepracującą ani nieszkolącą się (zwaną 

młodzieżą NEET); 

C. mając na uwadze, że mimo 

zaobserwowanej niewielkiej poprawy stopa 

bezrobocia wśród młodzieży nadal 

utrzymuje się na niepokojąco wysokim 

poziomie 16,6 % (18,7 % w strefie euro); 

mając na uwadze, że według projektu 

wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu 

wobec młodych ludzi częściej stosuje się 

niestandardowe i nietypowe formy 

zatrudnienia, obejmujące pracę 

tymczasową, wymuszoną pracę w 

niepełnym wymiarze godzin i pracę za 

niższe wynagrodzenie; mając na uwadze, 

że aby zachęcić pracodawców do 

zatrudniania młodych ludzi, niektóre 

kraje wprowadziły takie środki jak 

obniżenie płacy minimalnej, co stanowi 

niedopuszczalne traktowanie młodych 

osób z uwagi na zakaz dyskryminacji ze 

względu na wiek w związku z art. 19 

TFUE i dyrektywą 2000/78 o równym 

traktowaniu w zakresie zatrudnienia; 

Or. en 

 

Poprawka  47 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając na uwadze, że mimo 

zaobserwowanej niewielkiej poprawy 

stopa bezrobocia wśród młodzieży nadal 

utrzymuje się na niepokojąco wysokim 

poziomie 16,6 % (18,7 % w strefie euro); 

mając na uwadze, że w 2016 r. nadal 6,3 

mln młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat 

było młodzieżą niekształcącą się, 

niepracującą ani nieszkolącą się (zwaną 

młodzieżą NEET); 

C. mając na uwadze, że stopa 

bezrobocia wśród młodzieży nadal 

utrzymuje się na niepokojąco wysokim 

poziomie 16,6 % (18,7 % w strefie euro); 

mając na uwadze, że w 2016 r. nadal 6,3 

mln młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat 

było młodzieżą niekształcącą się, 

niepracującą ani nieszkolącą się (zwaną 

młodzieżą NEET); 
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Or. it 

 

Poprawka  48 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że w 2016 r. 

liczba młodych ludzi w wieku od 15 do 24 

lat, którzy nie kształcili się, nie pracowali 

ani nie szkolili się (zwanych młodzieżą 

NEET), nadal wynosiła 6,3 mln osób; 

mając na uwadze, że w kilku państwach 

członkowskich, takich jak Malta, 

Hiszpania, Rumunia, wskaźnik osób 

wcześnie kończących naukę wciąż wynosi 

około 20 %, a w Portugalii, Bułgarii, we 

Włoszech, na Węgrzech, w Zjednoczonym 

Królestwie i Grecji – przewyższa 

wyznaczony dla UE poziom wynoszący 10 

%; mając na uwadze, że wczesne 

kończenie nauki jest złożonym wyzwaniem 

na poziomie indywidualnym, krajowym i 

europejskim; mając na uwadze, że młodzi 

ludzie, którzy wcześnie kończą kształcenie 

i szkolenie, często znajdują się w 

niekorzystnej sytuacji społecznej i 

ekonomicznej; mając na uwadze, że 

wczesne kończenie nauki wynika 

zasadniczo z sytuacji społeczno-

ekonomicznej uczących się, tj. trudnej 

sytuacji rodzinnej, bezrobocia, niskiego 

dochodu gospodarstwa domowego i 

niskiego poziomu wykształcenia rodziców; 

mając na uwadze, że ograniczanie 

zjawiska wczesnego kończenia nauki 

kształtuje się w szerszych strategiach 

krajowych w zakresie gospodarki, 

zatrudnienia, spraw społecznych i 

zdrowia, a poza tym zależy ono od 

poprawy warunków społeczno-

gospodarczych – wyższego wzrostu 

gospodarczego, środków mających na celu 
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zwalczanie ubóstwa oraz poprawę stanu 

zdrowia, a także skutecznej integracji 

migrantów i mniejszości w społeczeństwie; 

Or. en 

 

Poprawka  49 

Ulrike Trebesius 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że na państwach 

członkowskich spoczywa główna 

odpowiedzialność za rozwiązanie 

problemu bezrobocia wśród ludzi 

młodych, tzn. opracowanie i wdrożenie 

ramowych uregulowań dla rynku pracy, 

systemów kształcenia i szkolenia oraz 

aktywnej polityki rynku pracy; 

Or. en 

 

Poprawka  50 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że 46,4 % osób 

bezrobotnych w UE-28 to osoby 

długotrwale bezrobotne, czyli przez co 

najmniej 12 miesięcy (49,7 % w strefie 

euro); 

Or. pt 

 

Poprawka  51 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 
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Projekt rezolucji 

Motyw C b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Cb. mając na uwadze, że w siedmiu 

państwach członkowskich stopa 

bezrobocia długotrwałego (jako odsetek 

całkowitej liczby bezrobotnych) 

przekracza średnią dla strefy euro 

(49,7 %) o wielkość w granicach od 4 % 

do 23 %, co wskazuje na możliwość 

występowania trwałej tendencji; 

Or. en 

 

Poprawka  52 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że różnice w 

poziomach stopy bezrobocia między 

państwami członkowskimi zmniejszyły się, 

lecz nadal utrzymują się na poziomie 

wyższym niż przed kryzysem; 

D. mając na uwadze, że różnice w 

poziomach stopy bezrobocia między 

państwami członkowskimi zmniejszyły się, 

lecz nadal utrzymują się na poziomie 

wyższym niż przed kryzysem; mając na 

uwadze, że bezrobocie długotrwałe, które 

w UE wynosi 45,6 %, a w strefie euro 

49,7 % całkowitego bezrobocia, w 

niektórych państwach członkowskich 

utrzymuje się na poziomie powyżej 50 %; 

mając na uwadze, że przy obliczaniu stopy 

bezrobocia uwzględnia się tylko osoby, 

które nie mają pracy i aktywnie 

poszukiwały zatrudnienia w ciągu 

ostatnich 4 tygodni, natomiast stopa 

bezrobocia długotrwałego mierzy jedynie 

odsetek ludności aktywnej zawodowo w 

wieku od 15 do 74 lat, która jest 

bezrobotna od co najmniej 12 miesięcy; 

Or. en 
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Poprawka  53 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Da. mając na uwadze, że wzrost płac w 

UE jest ograniczony i w ciągu ostatnich 

dwóch lat wynosił mniej niż 1 %, 

natomiast zróżnicowanie wynagrodzeń 

pracowników jest w UE raczej duże i sięga 

od 4,6 EUR za godzinę pracy w Bułgarii 

do 43,3 EUR w Luksemburgu; mając na 

uwadze, że realny wzrost płac następował 

wolniej niż średni wzrost wydajności w 18 

z 28 państw członkowskich i pozostawał w 

tyle nawet za spadkiem stopy bezrobocia; 

Or. en 

 

Poprawka  54 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Da. mając na uwadze, że polityka 

oszczędnościowa, wprowadzenie wspólnej 

waluty i ograniczenia ekonomiczne 

narzucone przez traktaty europejskie 

miały spowalniający i destabilizujący 

wpływ na gospodarki państw 

członkowskich i strefy euro, gdyż 

spowodowały załamanie popytu 

wewnętrznego, wzrost poziomu bezrobocia 

i gwałtowne pogłębienie nierówności 

społecznych; 

Or. it 
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Poprawka  55 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Da. mając na uwadze, że wspieranie 

osób długotrwale bezrobotnych ma 

zasadnicze znaczenie, ponieważ w 

przeciwnym razie sytuacja ta zacznie 

wpływać na pewność siebie, dobrostan i 

przyszły rozwój tych osób, narażając je na 

ubóstwo i wykluczenie społeczne, 

jednocześnie osłabiając stabilność 

systemów zabezpieczenia społecznego oraz 

europejski model społeczny; 

Or. en 

Poprawka  56 

Ulrike Trebesius 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Da. mając na uwadze, że w niektórych 

państwach członkowskich stopa 

bezrobocia utrzymuje się na wysokim 

poziomie ze względu na brak wzrostu 

gospodarczego i strukturalne słabości, 

które wynikają w dużej mierze z 

nieskutecznych, a w wielu przypadkach 

nieelastycznych ram regulacyjnych rynku 

pracy; uważa w związku z tym, że 

głównym powodem wysokiej stopy 

bezrobocia są niewystarczające reformy 

rynku pracy; 

Or. en 
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Poprawka  57 

Ulrike Trebesius 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Db. mając na uwadze, że niektóre 

państwa członkowskie zmagają się z 

problemami strukturalnymi na rynku 

pracy, takimi jak niska aktywność, a także 

niedopasowanie umiejętności i 

kwalifikacji; mając na uwadze rosnącą 

potrzebę wprowadzenia konkretnych 

środków służących integracji lub 

ponownej integracji osób nieaktywnych 

zawodowo w celu zaspokojenia potrzeb 

rynku pracy; 

Or. en 

 

Poprawka  58 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Db. mając na uwadze, że różnice w 

poziomie zatrudnienia ze względu na płeć 

wciąż przewyższają 10 p.p., wynosząc 11,6 

% dla UE, przy czym wskaźnik 

zatrudnienia wynosi 76,9 % w przypadku 

mężczyzn i 65,3 % w przypadku kobiet; 

różnice są jeszcze większe w przypadku 

kobiet urodzonych poza terytorium UE 

oraz kobiet romskich; 

Or. en 

 

Poprawka  59 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 
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Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Dc. mając na uwadze, że 

zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn 

zatrudnionych w niepełnym wymiarze 

czasu pracy jest jeszcze większe i wyniosło 

w 2016 r. 23 p.p., a w czterech państwach 

członkowskich przekroczyło 30 p.p., przy 

czym w przypadku 23,5 % kobiet jest to 

wymuszone zatrudnienie w niepełnym 

wymiarze godzin; 

Or. en 

 

Poprawka  60 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Dd. mając na uwadze, że wskaźnik 

zatrudnienia kobiet z co najmniej jednym 

dzieckiem w wieku poniżej 6 lat jest o 9 

p.p. niższy niż wskaźnik zatrudnienia 

kobiet bezdzietnych, a 19 % potencjału 

siły roboczej kobiet w 2016 r. UE było 

nieaktywnych w związku z opieką nad 

dziećmi lub niesamodzielnymi osobami 

dorosłymi; 

Or. en 

 

Poprawka  61 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 
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Motyw D e (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 De. mając na uwadze, że ze względu na 

niższe wskaźniki zatrudnienia w 

ekwiwalentach pełnego czasu pracy 

kobiety cierpią z powodu znacznego 

zróżnicowania wynagrodzeń wynoszącego 

średnio 16,3 % w 2015 r. w UE, od 26,9 % 

w Estonii do 5,5 % we Włoszech i 

Luksemburgu; 

Or. en 

 

Poprawka  62 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że w Unii 

Europejskiej społeczeństwa się starzeją, co 

stawia dodatkowe wyzwania przed 

systemami zabezpieczenia społecznego i 

opieki zdrowotnej państw członkowskich; 

E. mając na uwadze, że w Unii 

Europejskiej społeczeństwa się starzeją, co 

nakłada na państwa członkowskie 
dodatkowe obowiązki w celu zapewnienia 

odpowiedniego finansowania systemów 
zabezpieczenia społecznego i opieki 

zdrowotnej oraz ich dobrej kondycji; 

mając na uwadze, że oczekiwana długość 

życia w chwili urodzenia w UE-28 nieco 

się skróciła w 2015 r. i została 

oszacowana na 80,6 lata (0,3 roku krócej 

niż w 2014 r.), osiągając 83,3 lata w 

przypadku kobiet (0,3 roku krócej niż w 

2014 r.) i 77,9 lat (0,2 roku krócej niż w 

2014 r.) w przypadku mężczyzn; mając na 

uwadze, że był to pierwszy spadek średniej 

długości życia w UE-28 od 2002 r., od 

kiedy dostępne są dane na temat średniej 

długości życia we wszystkich państwach 

członkowskich UE, i tendencję tę można 

zaobserwować w większości państw 

członkowskich; mając na uwadze, że 

według danych Eurostatu nie można 
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jeszcze stwierdzić, czy skrócenie średniej 

długości życia odnotowane między rokiem 

2014 a 2015 ma jedynie charakter 

tymczasowy, czy też tendencja ta utrzyma 

się w kolejnych latach; 

Or. en 

 

Poprawka  63 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że w Unii 

Europejskiej społeczeństwa się starzeją, co 

stawia dodatkowe wyzwania przed 

systemami zabezpieczenia społecznego i 

opieki zdrowotnej państw członkowskich; 

E. mając na uwadze, że rosnąca liczba 

osób starszych (prawie 20% ludności 
europejskiej ma ponad 65 lat i szacuje się, 

że poziom ten osiągnie 25% do 2050 r.), 

malejąca liczba osób w wieku 

produkcyjnym oraz ograniczenia w 

budżecie publicznym, w szczególności 

środki oszczędnościowe wprowadzone w 

UE, mają istotny wpływ na systemy 
zabezpieczenia społecznego i opieki 

zdrowotnej; 

Or. en 

 

Poprawka  64 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że w Unii 

Europejskiej społeczeństwa się starzeją, co 

stawia dodatkowe wyzwania przed 

systemami zabezpieczenia społecznego i 

opieki zdrowotnej państw członkowskich; 

E. mając na uwadze, że w Unii 

Europejskiej społeczeństwa się starzeją, a 

współczynnik urodzeń ciągle spada; 

Or. it 
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Poprawka  65 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, że sektor 

gospodarki społecznej reprezentuje 2 mln 

przedsiębiorstw (10 % wszystkich 

unijnych przedsiębiorstw) i zatrudniają 

one ponad 14 mln osób (niemal 6,5 % 

czynnej zawodowo ludności UE); mając 

na uwadze znaczenie tego sektora w 

radzeniu sobie z wieloma wyzwaniami 

dzisiejszych społeczeństw, w szczególności 

ze starzeniem się ludności; 

Or. pt 

 

Poprawka  66 

Verónica Lope Fontagné 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, że wyzwania 

demograficzne obejmują takie czynniki 

jak wyludnienie i rozproszenie ludności, 

które utrudniają rozwój danych regionów 

i zagrażają spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej w UE; 

Or. es 

 

Poprawka  67 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 
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Motyw G 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że mimo 

zaobserwowanych pewnych postępów w 

eliminowaniu ubóstwa i wykluczenia 

społecznego w społeczeństwie nadal 

występują grupy znajdujące się w 

niekorzystnej sytuacji i utrzymują się 

dysproporcje między regionami; 

G. mając na uwadze, że mimo 

zaobserwowanych pewnych postępów w 

eliminowaniu ubóstwa i wykluczenia 

społecznego ubóstwo lub zagrożenie 

ubóstwem nadal dotyka jednego na 

czterech Europejczyków, co pozostawia 

Europę daleko w tyle pod względem 

realizacji celu UE2020 oraz nadal 
utrzymują się dysproporcje między 

regionami; mając na uwadze, że 

nierówności w dochodach wciąż się 

pogłębiają; mając na uwadze, że wysoki 

poziom nierówności jest nadal przeszkodą 

dla równości szans w dostępie do edukacji, 

szkoleń i ochrony socjalnej, a tym samym 

jest szkodliwy dla sprawiedliwości 

społecznej, spójności społecznej i trwałego 

rozwoju gospodarczego; 

Or. en 

 

Poprawka  68 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że mimo 

zaobserwowanych pewnych postępów w 

eliminowaniu ubóstwa i wykluczenia 

społecznego w społeczeństwie nadal 

występują grupy znajdujące się w 

niekorzystnej sytuacji i utrzymują się 

dysproporcje między regionami; 

G. mając na uwadze, że mimo 

zaobserwowanych pewnych postępów w 

eliminowaniu ubóstwa i wykluczenia 

społecznego w społeczeństwie nadal 

występują grupy znajdujące się w 

niekorzystnej sytuacji z nie do 

zaakceptowania liczbą osób ubogich w 

wysokości 119 milionów w UE, w tym 

ponad 25 milionami dzieci w całej 

Europie (ponad 1 na 4 dzieci) i utrzymują 

się dysproporcje między regionami; 

Or. en 
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Poprawka  69 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że mimo 

zaobserwowanych pewnych postępów w 

eliminowaniu ubóstwa i wykluczenia 

społecznego w społeczeństwie nadal 

występują grupy znajdujące się w 

niekorzystnej sytuacji i utrzymują się 

dysproporcje między regionami; 

G. mając na uwadze, że mimo 

zaobserwowanych pewnych postępów w 

eliminowaniu ubóstwa i wykluczenia 

społecznego w społeczeństwie nadal 

występują grupy znajdujące się w 

niekorzystnej sytuacji, a poziom 

nierówności jest nie do przyjęcia, ponadto 
utrzymują się ubóstwo i dysproporcje 

między regionami w obrębie państw 

członkowskich i w Unii jako całości; 

Or. en 

 

Poprawka  70 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ga. mając na uwadze, że w przypadku 

uczniów pochodzenie ze środowisk w 

niekorzystnej sytuacji społeczno-

ekonomicznej, środowisk migracyjnych 

oraz bycie w grupie uczniów o specjalnych 

potrzebach to najczęstsze czynniki 

przesądzające o niskim poziomie 

wykształcenia, biorąc pod uwagę, że w UE 

średni odsetek osób osiągających słabe 

wyniki w naukach przyrodniczych, 

znajdujących się w dolnym kwartylu 

społeczno-ekonomicznym populacji 

uczniów w ramach PISA 2015, wynosi 

około 34 %, tj. 26 punktów procentowych 

więcej niż w górnym kwartylu społeczno-
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ekonomicznym; 

Or. en 

 

Poprawka  71 

Krzysztof Hetman 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ga. mając na uwadze, że liczba dzieci 

żyjących w ubóstwie w Europie utrzymuje 

się na alarmująco wysokim poziomie, 

który wynosi obecnie ponad 25 milionów; 

Or. en 

 

Poprawka  72 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ga. mając na uwadze, że liczba dzieci 

żyjących w ubóstwie w Europie utrzymuje 

się na alarmująco wysokim poziomie, 

który wynosi obecnie ponad 25 milionów; 

Or. en 

 

Poprawka  73 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 Gb. mając na uwadze, że edukacja ma 

kluczowe znaczenie dla integracji 

młodych ludzi na rynku pracy, mając na 

uwadze, że wskaźnik zatrudnienia wśród 

młodych osób z wyższym wykształceniem 

(w wieku 20–34 lat) wynosi 82,8 % w UE, 

czyli ponad 10 p.p. powyżej wskaźnika dla 

osób z wykształceniem średnim II stopnia; 

Or. en 

 

Poprawka  74 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Gb. mając na uwadze, że polityka 

fiskalna w państwach członkowskich 

odgrywa znaczącą rolę w stabilizowaniu 

otoczenia makroekonomicznego, służąc 

jednocześnie innym celom takim jak 

stabilność budżetowa i redystrybucja 

dochodów; 

Or. en 

 

Poprawka  75 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Gb. mając na uwadze, że ogólne 

perspektywy polityki europejskiego 

semestru nadal są zagrożone z powodu 

konsolidacji budżetowej i deregulacji 

rynków pracy; 
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Or. en 

 

Poprawka  76 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ha. mając na uwadze, że edukacja i 

szkolenia powinny być dostępne 

wszystkim, zgodnie z założeniem Komisji 

Europejskiej w rocznej analizie wzrostu 

gospodarczego; mając na uwadze, że 

szkolenia zawodowe zaczynają zdobywać 

zaufanie młodych Europejczyków i 

przedsiębiorstw, które doceniają ich 

umiejętności; mając na uwadze, że nabyte 

w nieformalnym kontekście szkolenie daje 

również Europejczykom ważne narzędzia 

przydatne na rynku pracy; 

Or. pt 

 

Poprawka  77 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ha. mając na uwadze, że zgodnie z art. 

168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej przy określaniu i 

urzeczywistnianiu wszystkich polityk i 

działań Unii powinno się zapewnić wysoki 

poziom zdrowia ludzkiego; mając na 

uwadze, że przyczyni się to do włączenia 

społecznego, sprawiedliwości społecznej i 

równości; mając na uwadze, że cel ten nie 

może być obecnie zrealizowany przez 

wysokie ceny leków; 
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Or. en 

 

Poprawka  78 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ha. mając na uwadze, że dochody do 

dyspozycji brutto sektora gospodarstw 

domowych w przeliczeniu na mieszkańca 

w szeregu państw członkowskich wciąż nie 

wróciły do swojego poziomu sprzed 

kryzysu, a w wielu z nich poziom 

dochodów jest o 20 do 30 p.p. niższy niż w 

2008 r.; 

Or. en 

 

Poprawka  79 

Kostadinka Kuneva 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp -1 (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 -1 podkreśla, że tworzenie polityki 

społecznej nie jest kwestią wyboru, lecz 

godności człowieka, elementem 

niezbędnym dla utrzymania spójności i 

prawomocności UE; 

Or. en 

 

Poprawka  80 

Ulrike Trebesius 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 Ha. mając na uwadze, że kształtowanie 

płac leży w gestii władz krajowych; 

Or. en 

 

Poprawka  81 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Hb. mając na uwadze, że od początku 

kryzysu w wielu państwach członkowskich 

nie udało się zniwelować znacznych 

nierówności w dochodach, a w niektórych 

przypadkach różnice te nawet się 

pogłębiły, i biorąc pod uwagę, że w całej 

UE 20 % najbogatszych gospodarstw 

domowych ma dochody o 5,1 razy wyższe 

niż 20 % najuboższych gospodarstw 

domowych, a w niektórych krajach 

Europy Wschodniej i Południowej 

stosunek ten wynosi 6,5 lub więcej, niemal 

dwukrotnie więcej niż w niektórych 

osiągających najlepsze wyniki krajach 

Europy Środkowej i krajach 

skandynawskich; 

Or. en 

 

Poprawka  82 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Hb. mając na uwadze, że postęp 
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technologiczny i naukowy, który z 

zadowoleniem przyjęto w analizie wzrostu 

gospodarczego, przyczynia się do lepszych, 

skuteczniejszych i łatwiej dostępnych 

metod leczenia i leków; mając na uwadze, 

że sprawia to, iż niektórzy pacjenci – 

zwłaszcza ci, którzy cierpią na przewlekły 

ból, są w stanie włączyć się w rynek pracy 

lub o wiele dłużej na nim pozostawać; 

Or. pt 

 

Poprawka  83 

Ulrike Trebesius 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Hb. mając na uwadze, że zapewnienie 

systemów zabezpieczenia społecznego i 

zarządzanie nimi podlega kompetencji 

państw członkowskich, a Unia te działania 

koordynuje, ale ich nie harmonizuje; 

Or. en 

 

Poprawka  84 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Hc. mając na uwadze, że według 

publikacji Komisji pt. „Zatrudnienie i 

kwestie społeczne w Europie w 2017 r.”, w 

2015 r. było 118,8 mln osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

(wskaźnik AROPE), 1,7 mln powyżej 

poziomu z 2008 r., co jest wynikiem 

dalekim od osiągnięcia celu strategii 



 

PE616.558v03-00 42/141 AM\1143784PL.docx 

PL 

„Europa 2020”, który zakładał 

zmniejszenie wskaźnika AROPE o 20 mln 

i charakteryzującym się dużymi różnicami 

między państwami członkowskimi, od 5 % 

lub mniej w Republice Czeskiej i 

Niemczech do około 20 % w Grecji i 

Hiszpanii; mając na uwadze, że wskaźnik 

AROPE dla dzieci (0–17 lat) w 2016 r. 

wynosił 26,4 % i był wyższy od 

wynoszącego 24,2 % wskaźnika dla 

dorosłych (16–64 lat), a także przewyższał 

wskaźnik dla osób starszych (65+ lat) o 

niemal 10 punktów procentowych; mając 

na uwadze, że liczba dzieci żyjących w 

ubóstwie w Europie utrzymuje się na 

alarmująco wysokim poziomie, który 

wynosi obecnie ponad 25 milionów, i że 

ubóstwo w dzieciństwie może mieć wpływ 

na całe życie i utrwala międzypokoleniowe 

dziedziczenie marginalizacji; 

Or. en 

 

Poprawka  85 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Hc. mając na uwadze, że starzenie się 

społeczeństwa i wzrost liczby starszych 

niesamodzielnych osób wywiera i będzie 

wywierać coraz większy wpływ na system 

opieki zdrowotnej i usługi opieki 

długoterminowej oraz na konieczność 

oferowania formalnej i nieformalnej 

opieki zdrowotnej; mając na uwadze, że 

opiekunowie nieformalni pełnią niezwykle 

pożyteczną rolę w społeczeństwie; 

Or. pt 

 

Poprawka  86 
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Ulrike Trebesius 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Hc. mając na uwadze, że UE ma 

mniejszą zdolność do pobudzania 

długoterminowego wzrostu gospodarczego 

niż nasi główni konkurenci; mając na 

uwadze, że Komisja oszacowała 

potencjalny wzrost w UE na poziomie 

około 1,4 % przy wzroście w Stanach 

Zjednoczonych w wysokości 2 %; 

Or. en 

 

Poprawka  87 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Hd. mając na uwadze, że praca 

nierejestrowana pozbawia osoby 

pracujące praw, sprzyja dumpingowi 

socjalnemu i ma poważne konsekwencje 

dla budżetu, wywołuje negatywne skutki w 

dziedzinie zatrudnienia, wydajności, 

jakości pracy i rozwoju umiejętności, jak 

również negatywnie wpływa na 

skuteczność i efektywność systemu 

emerytalnego; mając na uwadze, że należy 

dołożyć większych starań, aby 

przekształcić pracę nierejestrowaną w 

pracę rejestrowaną; 

Or. pt 

 

Poprawka  88 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 



 

PE616.558v03-00 44/141 AM\1143784PL.docx 

PL 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Hd. mając na uwadze, że w Europie 

wciąż mamy do czynienia z ubóstwem 

pracujących, którego najwyższy poziom 

jest w Hiszpanii (13,1 %), Grecji (14 %) i 

Rumunii (18,6 %), co dowodzi, że samo 

zatrudnienie nie zawsze wystarcza, by 

podźwignąć ludzi z ubóstwa i 

odzwierciedla różne tendencje rynku 

pracy, między innymi zatrudnienie na 

część etatu lub zatrudnienie tymczasowe, 

poziom płac i intensywność pracy w 

gospodarstwach domowych oraz złe 

warunki pracy; 

Or. en 

 

Poprawka  89 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H e (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 He. mając na uwadze, że regiony 

najbardziej oddalone borykają się z 

ogromnymi trudnościami wynikającymi z 

ich specyfiki, która ogranicza ich 

potencjał wzrostu; mając na uwadze, że 

stopa bezrobocia w tych regionach wynosi 

od 11,2 % do 27,1 %, a długotrwałe 

bezrobocie odpowiednio 54,5 % i 80,9 %; 

mając na uwadze, że w regionach tych 

stopa bezrobocia osób młodych przekracza 

40 %; 

Or. pt 

 

Poprawka  90 
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Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H e (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 He. mając na uwadze, że według badań 

Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy 

Warunków Życia i Pracy włączenie 

partnerów społecznych do tworzenia 

krajowych programów reform w 

większości państw członkowskich 

stopniowo się poprawia, mimo wciąż 

utrzymujących się znaczących różnic i 

wyników w zakresie jakości i efektywności 

zaangażowania krajowych partnerów 

społecznych w działania w ramach 

europejskiego semestru; 

Or. en 

 

Poprawka  91 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Motyw H f (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Hf. mając na uwadze, że według 

zapowiadanego badania Europejskiej 

Fundacji na rzecz Poprawy Warunków 

Życia i Pracy dotyczącego zaangażowania 

partnerów społecznych w działania w 

ramach europejskiego semestru po 

opublikowaniu wytycznych dotyczących 

polityki zatrudnienia nr 7 mamy do 

czynienia z procesem konsolidacji i 

rosnącą świadomością; niemniej jednak 

partnerzy społeczni podkreślają potrzebę 

zapewnienia odpowiedniego 

zaangażowania przez umożliwienie 

przeprowadzenia we właściwym czasie 

rzeczowych konsultacji, wymiany 
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pomysłów i informacji zwrotnych oraz 

wyeksponowanie ich poglądów; 

Or. en 

 

Poprawka  92 

Kostadinka Kuneva 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp -1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 -1a podkreśla, że w celu zrealizowania 

idei „Socjalnej Europy” należy 

podejmować decyzje w sprawach 

gospodarczych i społecznych w sposób 

komplementarny; 

Or. en 

 

Poprawka  93 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. przyjmuje z zadowoleniem roczną 

analizę wzrostu gospodarczego na 2018 r., 

która stanowi ważny element procesu 

inwestycyjnego w Europie opartego na 

strategii inwestycyjnej, reformach 

strukturalnych i odpowiedzialnych 

finansach publicznych; apeluje do państw 

członkowskich o uwzględnienie 

określonych w analizie priorytetów w ich 

krajowych politykach i strategiach 

wspierania wzrostu gospodarczego, 

zatrudnienia i ochrony socjalnej; 

1. odnotowuje roczną analizę wzrostu 

gospodarczego na 2018 r., która stanowi 

ważny element procesu inwestycyjnego w 

Europie po raz kolejny opartego na 

strategii inwestycyjnej, reformach 

strukturalnych oraz zrównoważonej 

polityce budżetowej i neutralnym kursie 

polityki fiskalnej; podkreśla, że społecznie 
odpowiedzialne finanse publiczne 

zapewniają jakość usług publicznych i 

lepsze szanse dla obywateli, 

przeciwdziałając nierównościom 

dochodowym i promując zrównoważony 
rozwój, tworzenie godnych miejsc pracy i 

ochronę socjalną; zaznacza, że główne 
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priorytety europejskiego semestru w 

zakresie koordynacji zatrudnienia i 

polityki socjalnej mają mieć na celu 

zmniejszenie nierówności i poziomu 

ubóstwa, zwiększenie płac i jakości 

zatrudnienia, między innymi wzmacniając 

związki zawodowe i systemy rokowań 

zbiorowych, polepszenie ochrony socjalnej 

i dostępu do usług publicznych; 

Or. en 

 

Poprawka  94 

Kostadinka Kuneva 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. przyjmuje z zadowoleniem roczną 

analizę wzrostu gospodarczego na 2018 r., 

która stanowi ważny element procesu 

inwestycyjnego w Europie opartego na 

strategii inwestycyjnej, reformach 

strukturalnych i odpowiedzialnych 

finansach publicznych; apeluje do państw 

członkowskich o uwzględnienie 

określonych w analizie priorytetów w ich 

krajowych politykach i strategiach 

wspierania wzrostu gospodarczego, 

zatrudnienia i ochrony socjalnej; 

1. przyjmuje z zadowoleniem 

włączenie Europejskiego filaru praw 

socjalnych do rocznej analizy wzrostu 

gospodarczego na 2018 r., która stanowi 

ważny element procesu inwestycyjnego w 

Europie zmierzającego do zwiększenia 

godnego zatrudnienia, opartego na 

strategii inwestycyjnej, a także 

sprawiedliwości społecznej za 

pośrednictwem reform strukturalnych i 

odpowiedzialnych finansów publicznych; 

apeluje do państw członkowskich o 

zastosowanie się do priorytetów 

określonych we wspólnym sprawozdaniu o 

zatrudnieniu towarzyszącym tej analizie, 

jak również w Europejskim filarze praw 

socjalnych, w ich krajowych politykach i 

strategiach wspierania wzrostu 

gospodarczego, zatrudnienia i ochrony 

socjalnej; 

Or. en 

 

Poprawka  95 

Georgi Pirinski, Javi López 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. przyjmuje z zadowoleniem roczną 

analizę wzrostu gospodarczego na 2018 r., 

która stanowi ważny element procesu 

inwestycyjnego w Europie opartego na 

strategii inwestycyjnej, reformach 

strukturalnych i odpowiedzialnych 

finansach publicznych; apeluje do państw 

członkowskich o uwzględnienie 

określonych w analizie priorytetów w ich 

krajowych politykach i strategiach 

wspierania wzrostu gospodarczego, 

zatrudnienia i ochrony socjalnej; 

1. uznaje roczną analizę wzrostu 

gospodarczego na 2018 r. za ważny 

element ogólnych strategii politycznych w 

zakresie zatrudnienia, wzrostu i 

inwestycji; uważa, że strategiom 

inwestycyjnym, reformom strukturalnym i 

odpowiedzialnym finansom publicznym 

winno towarzyszyć wdrażanie polityki i 

środków realizujących zasady i cele 

Europejskiego filaru praw socjalnych; 

apeluje do państw członkowskich o 

uwzględnienie określonych w analizie 

priorytetów w ich krajowych politykach i 

strategiach wspierania wzrostu 

gospodarczego, zatrudnienia, spójności 

społecznej i ochrony socjalnej oraz 

włączenia społecznego; 

Or. en 

 

Poprawka  96 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. przyjmuje z zadowoleniem roczną 

analizę wzrostu gospodarczego na 2018 r., 

która stanowi ważny element procesu 

inwestycyjnego w Europie opartego na 

strategii inwestycyjnej, reformach 

strukturalnych i odpowiedzialnych 

finansach publicznych; apeluje do państw 

członkowskich o uwzględnienie 

określonych w analizie priorytetów w ich 

krajowych politykach i strategiach 

wspierania wzrostu gospodarczego, 

zatrudnienia i ochrony socjalnej; 

1. przyjmuje z zadowoleniem 

włączenie Europejskiego filaru praw 

socjalnych do rocznej analizy wzrostu 

gospodarczego na 2018 r., która stanowi 

ważny element procesu inwestycyjnego w 

Europie, opartego na strategii 

inwestycyjnej, a także reformach 

strukturalnych i odpowiedzialnych 

finansach publicznych; apeluje do państw 

członkowskich o uwzględnienie 

określonych w analizie priorytetów w ich 

krajowych politykach i strategiach 
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wspierania zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego, zatrudnienia wysokiej 

jakości i wysokiego poziomu ochrony 

socjalnej; 

Or. en 

 

Poprawka  97 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. przyjmuje z zadowoleniem roczną 

analizę wzrostu gospodarczego na 2018 r., 

która stanowi ważny element procesu 

inwestycyjnego w Europie opartego na 

strategii inwestycyjnej, reformach 

strukturalnych i odpowiedzialnych 

finansach publicznych; apeluje do państw 

członkowskich o uwzględnienie 

określonych w analizie priorytetów w ich 

krajowych politykach i strategiach 

wspierania wzrostu gospodarczego, 

zatrudnienia i ochrony socjalnej; 

1. przyjmuje do wiadomości roczną 

analizę wzrostu gospodarczego na 2018 r.; 

podkreśla, że długotrwały kryzys 

gospodarczy i finansowy, jaki dotknął 

Europę, uwydatnił strukturalne 

ograniczenia unijnych ram zarządzania i 

nieskuteczność europejskiego semestru, 

który w zaleceniach dla poszczególnych 

krajów promuje asymetryczne i arbitralne 

podejście do przepisów dotyczących 

zarządzania gospodarczego; 

Or. it 

 

Poprawka  98 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. przypomina, że nierówności 

stanowią zagrożenie dla przyszłości 

projektu europejskiego, podważają jego 

legitymację i mogą zaszkodzić zaufaniu do 

UE jako siły napędowej postępu 

społecznego oraz że zmniejszenie 
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nierówności powinno stanowić jeden z 

głównych priorytetów na szczeblu 

europejskim, jak stwierdził niedawno 

Parlament; przypomina również, że 

Komisja powinna usprawnić proces 

koordynacji polityki w ramach 

europejskiego semestru, aby lepiej 

monitorować negatywne tendencje, które 

mogłyby zwiększyć nierówności i osłabić 

postęp społeczny lub negatywnie wpłynąć 

na sprawiedliwość społeczną, zapobiegać 

im albo korygować je, dzięki 

przedsięwzięciu w razie konieczności 

środków zapobiegawczych i naprawczych; 

Or. en 

 

Poprawka  99 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1b. stwierdza, że po siedmiu latach od 

rozpoczęcia cyklu europejskiego semestru 

koordynacji polityki gospodarczej część 

najistotniejszych nierówności w zakresie 

zatrudnienia i nierówności społecznych w 

Europie, takich jak segmentacja rynku 

pracy, zróżnicowanie płac lub ubóstwo 

wśród dzieci, nie została rozwiązana, a 

wręcz nasiliła się, stanowiąc dowód na to, 

że prowadzenie polityki publicznej na 

szczeblu krajowym jest niewystarczające, 

by stworzyć bardziej sprawiedliwy 

europejski rynek pracy i że obecne wysiłki 

krajowe powinny zostać uzupełnione 

silniejszymi i szerzej zakrojonymi 

działaniami na szczeblu europejskim; 

odnotowuje, że zaszły pozytywne zmiany 

mające na celu przywrócenie równowagi 

w zakresie priorytetów gospodarczych i 

społecznych w ramach europejskiego 

semestru, jednak kluczowa jest zarówno 
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elastyczność finansowa służąca wsparciu 

inwestycji społecznych w zakresie praw 

socjalnych, jak i upowszechnienie 

wszystkich zasad zamieszczonych w 

Europejskim filarze praw socjalnych na 

wszystkich szczeblach; 

Or. en 

 

Poprawka  100 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla potrzebę reform 

strukturalnych ukierunkowanych na 

poprawę sytuacji na rynku pracy i polityki 

społecznej, aby ułatwić pracownikom 

nabycie potrzebnych umiejętności i 

sprzyjać równości szans na rynku pracy, 

uczciwym warunkom pracy, zwiększeniu 

wydajności pracy w celu wspierania 

wzrostu wynagrodzeń, a także 

zrównoważonym i odpowiednim systemom 

zabezpieczenia społecznego; 

2. podkreśla potrzebę 

przeprowadzenia reform strukturalnych 

zrównoważonych pod względem 

społecznym i gospodarczym 

ukierunkowanych na poprawę sytuacji na 

rynku pracy i polityki społecznej 

sprzyjających włączeniu społecznemu, aby 

pobudzić inwestycje i stworzyć miejsca 

pracy wysokiej jakości, ułatwić 

pracownikom nabycie potrzebnych 

umiejętności i sprzyjać równości szans na 

rynku pracy, uczciwym warunkom pracy, 

zwiększeniu wydajności pracy w celu 

wspierania wzrostu wynagrodzeń, a także 

zrównoważonym i odpowiednim systemom 

zabezpieczenia społecznego; przypomina, 

że reformy strukturalne powinny brać pod 

uwagę efekty dystrybucyjne w przypadku 

różnych osób; wzywa do podjęcia środków 

zapobiegających „równaniu w dół” w 

zakresie opodatkowania i standardów 

socjalnych, które prowadzi do wzrostu 

nierówności; 

Or. en 

 

Poprawka  101 
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Yana Toom, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, Enrique Calvet Chambon, 

António Marinho e Pinto 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla potrzebę reform 

strukturalnych ukierunkowanych na 

poprawę sytuacji na rynku pracy i polityki 

społecznej, aby ułatwić pracownikom 

nabycie potrzebnych umiejętności i 

sprzyjać równości szans na rynku pracy, 

uczciwym warunkom pracy, zwiększeniu 

wydajności pracy w celu wspierania 

wzrostu wynagrodzeń, a także 

zrównoważonym i odpowiednim systemom 

zabezpieczenia społecznego; 

2. podkreśla potrzebę reform 

strukturalnych ukierunkowanych na 

poprawę sytuacji na rynku pracy i polityki 

społecznej, aby ułatwić pracownikom 

nabycie potrzebnych umiejętności i 

sprzyjać równości szans na rynku pracy, 

uczciwym warunkom pracy, zwiększeniu 

wydajności pracy w celu wspierania 

wzrostu wynagrodzeń, a także 

zrównoważonym i odpowiednim systemom 

zabezpieczenia społecznego; podkreśla 

potrzebę wspierania środowiska 

przyjaznego biznesowi z myślą o tworzeniu 

większej liczby miejsc pracy przy 

jednoczesnym zachowaniu równowagi 

między wymiarem społecznym a 

gospodarczym; wzywa państwa 

członkowskie do stopniowego 

przenoszenia obciążeń podatkowych z 

pracy na inne źródła; 

Or. en 

 

Poprawka  102 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla potrzebę reform 

strukturalnych ukierunkowanych na 

poprawę sytuacji na rynku pracy i polityki 

społecznej, aby ułatwić pracownikom 

nabycie potrzebnych umiejętności i 

sprzyjać równości szans na rynku pracy, 

uczciwym warunkom pracy, zwiększeniu 

2. podkreśla zapotrzebowanie na 

społecznie odpowiedzialne reformy, 

opierające się na solidarności, integracji, 

sprawiedliwości społecznej i 

sprawiedliwym podziale dóbr, czyli 

modelu, który gwarantuje równość i 

ochronę społeczną, chroni najsłabsze 
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wydajności pracy w celu wspierania 

wzrostu wynagrodzeń, a także 

zrównoważonym i odpowiednim systemom 

zabezpieczenia społecznego; 

grupy społeczne i poprawia poziom życia 

wszystkich obywateli; 

Or. en 

 

Poprawka  103 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla potrzebę reform 

strukturalnych ukierunkowanych na 

poprawę sytuacji na rynku pracy i polityki 

społecznej, aby ułatwić pracownikom 

nabycie potrzebnych umiejętności i 

sprzyjać równości szans na rynku pracy, 

uczciwym warunkom pracy, zwiększeniu 

wydajności pracy w celu wspierania 

wzrostu wynagrodzeń, a także 

zrównoważonym i odpowiednim systemom 

zabezpieczenia społecznego; 

2. podkreśla potrzebę zmiany polityki 

rynku pracy i polityki społecznej i 

ukierunkowania ich na potrzeby 

robotników oraz osób znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji, aby ułatwić 

pracownikom nabycie potrzebnych 

umiejętności i sprzyjać równości szans na 

rynku pracy, uczciwym warunkom pracy, 

zwiększeniu wydajności pracy w celu 

wspierania wzrostu wynagrodzeń, a także 

zrównoważonym i odpowiednim systemom 

zabezpieczenia społecznego; 

Or. en 

 

Poprawka  104 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla potrzebę reform 

strukturalnych ukierunkowanych na 

poprawę sytuacji na rynku pracy i polityki 

społecznej, aby ułatwić pracownikom 

nabycie potrzebnych umiejętności i 

sprzyjać równości szans na rynku pracy, 

uczciwym warunkom pracy, zwiększeniu 

2. podkreśla negatywny wpływ reform 

strukturalnych prowadzonych przez UE na 

politykę społeczną i rynek pracy; uważa, 

że państwa członkowskie powinny 

pozostać jedynymi aktorami i 

najważniejszymi decydentami sceny 

polityki społecznej i zatrudnienia, tak aby 
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wydajności pracy w celu wspierania 

wzrostu wynagrodzeń, a także 

zrównoważonym i odpowiednim systemom 

zabezpieczenia społecznego; 

zapewnić obywatelom ciągłość usług 

publicznych koniecznych do poradzenia 

sobie z opłakanymi skutkami prowadzonej 

przez UE polityki migracyjnej i 

oszczędnościowej; 

Or. it 

 

Poprawka  105 

Kostadinka Kuneva 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla potrzebę reform 

strukturalnych ukierunkowanych na 

poprawę sytuacji na rynku pracy i polityki 

społecznej, aby ułatwić pracownikom 

nabycie potrzebnych umiejętności i 

sprzyjać równości szans na rynku pracy, 

uczciwym warunkom pracy, zwiększeniu 

wydajności pracy w celu wspierania 

wzrostu wynagrodzeń, a także 

zrównoważonym i odpowiednim systemom 

zabezpieczenia społecznego; 

2. podkreśla potrzebę reform 

strukturalnych ukierunkowanych na 

poprawę polityki rynku pracy i polityki 

społecznej celem osiągnięcia tzw. ratingu 

AAA w kwestiach socjalnych, dzięki 

umożliwieniu pracownikom nabycia 

potrzebnych umiejętności i sprzyjaniu 

równości szans na rynku pracy i 

ułatwianiu dostępu do rynku, uczciwym 

warunkom pracy, a także zrównoważonym 

i odpowiednim systemom zabezpieczenia 

społecznego; 

Or. en 

 

Poprawka  106 

Verónica Lope Fontagné 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. przyznaje, że mimo poprawy 

sytuacji w gospodarce i w dziedzinie 

zatrudnienia, odnotowywanej w ostatnich 

latach w całej UE, liczba osób dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest 

nadal zbyt wysoka; wzywa Komisję i 
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państwa członkowskie do dalszych starań 

o poprawę sytuacji tych osób, a także o 

lepsze uznawanie pracy i wiedzy 

organizacji pozarządowych, organizacji 

walczących z ubóstwem oraz samych osób 

dotkniętych ubóstwem, przez wspieranie 

ich udziału w wymianie dobrych praktyk; 

Or. es 

 

Poprawka  107 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. wzywa Komisję, by poczyniła 

starania w celu integracji lub utrzymania 

na rynku pracy osób, które cierpią na 

przewlekły ból; podkreśla potrzebę 

przejścia na rynek pracy dostosowany do 

ich sytuacji, bardziej elastyczny i 

niedyskryminacyjny, tak by osoby te 

mogły również przyczynić się do rozwoju 

gospodarczego Unii Europejskiej, 

zmniejszając obciążenie systemów 

zabezpieczenia społecznego; 

Or. pt 

 

Poprawka  108 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. apeluje o zwiększenie inwestycji 

społecznych z uwagi na korzyści 

gospodarcze i społeczne; przypomina, że 

gospodarki o wyższym poziomie inwestycji 
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społecznych są bardziej odporne na 

wstrząsy i że systemy zabezpieczenia 

społecznego o odpowiednich zasobach 

mogą działać jako automatyczne 

stabilizatory; 

Or. en 

 

Poprawka  109 

Ulrike Trebesius 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. wierzy, że celem reform systemów 

zabezpieczeń społecznych wprowadzanych 

przez państwa członkowskie powinno być 

umożliwienie zwiększenia zatrudnienia 

osób, które są w stanie pracować, dzięki 

zwiększeniu opłacalności pracy; 

podkreśla, że wsparcie dochodu powinno 

być ukierunkowane na osoby najbardziej 

potrzebujące; 

Or. en 

 

Poprawka  110 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2b. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do umożliwienia 

przeprowadzenia publicznych inwestycji 

społecznych na szczeblu krajowym w 

ramach paktu stabilności i wzrostu, a 

także wzywa Komisję – w ramach 

wsparcia tego procesu – do 

przeprowadzenia bardziej szczegółowej 
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oceny, która określi, jakie rodzaje 

wydatków mogą bez wątpienia zostać 

uznane za inwestycję społeczną; 

Or. en 

 

Poprawka  111 

Verónica Lope Fontagné 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2b. wyraża zaniepokojenie wciąż 

niskim udziałem mniejszości etnicznych, 

zwłaszcza społeczności romskiej, w rynku 

pracy; w związku z tym apeluje do państw 

członkowskich o właściwe wdrażanie 

dyrektywy 2000/78/WE; 

Or. es 

 

Poprawka  112 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2c. z zadowoleniem przyjmuje 

udzielone przez Komisję wsparcie 

inwestycji mające celu zwiększenie 

zrównoważenia środowiskowego i uznanie 

jego potencjału dla całej gospodarki; 

zgadza się, że wsparcie przejścia do 

zielonej gospodarki o obiegu zamkniętym 

ma wysoki potencjał tworzenia 

zatrudnienia; 

Or. en 
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Poprawka  113 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. z zadowoleniem przyjmuje 

międzyinstytucjonalną proklamację 

Europejskiego filaru praw socjalnych i 

uważa, że zawartych w niej 20 

najważniejszych zasad dotyczących 

równych szans i dostępu do rynku pracy, 

sprawiedliwych warunków pracy i ochrony 

socjalnej oraz włączenia społecznego 

powinno stanowić punkt odniesienia przy 

wdrażaniu cyklu koordynacji polityki w 

ramach europejskiego semestru; 

3. z zadowoleniem przyjmuje 

międzyinstytucjonalną proklamację 

Europejskiego filaru praw socjalnych i 

uważa, że semestr europejski musi być 

narzędziem służącym do opracowania 

zawartych w niej 20 najważniejszych zasad 

dotyczących równych szans i dostępu do 

rynku pracy, sprawiedliwych warunków 

pracy i ochrony socjalnej oraz włączenia 

społecznego; podkreśla w związku z tym, 

że proklamację należy postrzegać jako 

pierwszy krok, a począwszy od 2018 r. 

należy opracować konkretne środki w 

zakresie prawodawstwa, finansowania i 

inwestycji, by chronić prawa pracownicze 

i socjalne na poziomie legislacyjnym oraz 

doprowadzić do poprawy sprawiedliwości 

społecznej w Europie, a cały proces należy 

nadzorować za pomocą europejskiego 

semestru w celu zbudowania rzeczywistego 

ratingu AAA dla Europy, jak zapowiadał 

przewodniczący Juncker; 

Or. en 

 

Poprawka  114 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. z zadowoleniem przyjmuje 

międzyinstytucjonalną proklamację 

Europejskiego filaru praw socjalnych i 

uważa, że zawartych w niej 20 

najważniejszych zasad dotyczących 

3. z zadowoleniem przyjmuje 

międzyinstytucjonalną proklamację 

Europejskiego filaru praw socjalnych i 

uważa, że zawartych w niej 20 

najważniejszych zasad dotyczących 



 

AM\1143784PL.docx 59/141 PE616.558v03-00 

 PL 

równych szans i dostępu do rynku pracy, 

sprawiedliwych warunków pracy i ochrony 

socjalnej oraz włączenia społecznego 

powinno stanowić punkt odniesienia przy 

wdrażaniu cyklu koordynacji polityki w 

ramach europejskiego semestru; 

równych szans i dostępu do rynku pracy, 

sprawiedliwych warunków pracy i ochrony 

socjalnej oraz włączenia społecznego 

powinno stanowić punkt odniesienia przy 

wdrażaniu cyklu koordynacji polityki w 

ramach europejskiego semestru; zaznacza, 

że Europejski filar praw socjalnych 

stanowi pierwszy krok do konsolidacji 

wspólnego podejścia do ochrony i rozwoju 

praw socjalnych w całej UE, co powinno 

znaleźć odzwierciedlenie w działaniach 

prowadzonych przez państwa 

członkowskie; ponownie wzywa Komisję 

do uzupełnienia tych działań dalszymi 

środkami mającymi na celu pogłębienie 

unii gospodarczej i monetarnej; 

Or. en 

 

Poprawka  115 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. z zadowoleniem przyjmuje 

międzyinstytucjonalną proklamację 

Europejskiego filaru praw socjalnych i 

uważa, że zawartych w niej 20 

najważniejszych zasad dotyczących 

równych szans i dostępu do rynku pracy, 

sprawiedliwych warunków pracy i 

ochrony socjalnej oraz włączenia 

społecznego powinno stanowić punkt 

odniesienia przy wdrażaniu cyklu 

koordynacji polityki w ramach 

europejskiego semestru; 

3. przyjmuje do wiadomości 

międzyinstytucjonalną proklamację 

Europejskiego filaru praw socjalnych; 

Or. it 

 

Poprawka  116 

Georgi Pirinski, Javi López 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. z zadowoleniem przyjmuje 

międzyinstytucjonalną proklamację 

Europejskiego filaru praw socjalnych i 

uważa, że zawartych w niej 20 

najważniejszych zasad dotyczących 

równych szans i dostępu do rynku pracy, 

sprawiedliwych warunków pracy i ochrony 

socjalnej oraz włączenia społecznego 

powinno stanowić punkt odniesienia przy 

wdrażaniu cyklu koordynacji polityki w 

ramach europejskiego semestru; 

3. z zadowoleniem przyjmuje 

międzyinstytucjonalną proklamację 

Europejskiego filaru praw socjalnych i 

uważa, że zawartych w niej 20 

najważniejszych zasad dotyczących 

równych szans i dostępu do rynku pracy, 

sprawiedliwych warunków pracy i ochrony 

socjalnej oraz włączenia społecznego 

powinno stanowić punkt odniesienia przy 

wdrażaniu cyklu koordynacji polityki w 

ramach europejskiego semestru; wzywa 

Komisję do przedstawienia stosownych 

zaleceń i współpracy z państwami 

członkowskimi w celu podjęcia 

odpowiednich działań i przeznaczenia 

adekwatnych środków i finansowania, aby 

wdrożyć filar i osiągnąć wymierne wyniki; 

Or. en 

 

Poprawka  117 

Ádám Kósa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. z zadowoleniem przyjmuje 

międzyinstytucjonalną proklamację 

Europejskiego filaru praw socjalnych i 

uważa, że zawartych w niej 20 

najważniejszych zasad dotyczących 

równych szans i dostępu do rynku pracy, 

sprawiedliwych warunków pracy i ochrony 

socjalnej oraz włączenia społecznego 

powinno stanowić punkt odniesienia przy 

wdrażaniu cyklu koordynacji polityki w 

ramach europejskiego semestru; 

3. z zadowoleniem przyjmuje 

międzyinstytucjonalną proklamację 

Europejskiego filaru praw socjalnych i 

uważa, że zawartych w niej 20 

najważniejszych zasad dotyczących 

równych szans i dostępu do rynku pracy, 

sprawiedliwych warunków pracy i ochrony 

socjalnej oraz włączenia społecznego 

powinno stanowić punkt odniesienia i 

zalecenie przy wdrażaniu cyklu 

koordynacji polityki w ramach 

europejskiego semestru, by wspierać 

wzrost gospodarczy i przewidywalną, 

zrównoważoną sytuację finansową 
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podporządkowaną celom polityki 

gospodarczej i polityki zatrudnienia, a tym 

samym przyczyniać się do osiągnięcia 

głównych, priorytetowych celów strategii 

„Europa 2020”; 

Or. hu 

 

Poprawka  118 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. z zadowoleniem przyjmuje 

międzyinstytucjonalną proklamację 

Europejskiego filaru praw socjalnych i 

uważa, że zawartych w niej 20 

najważniejszych zasad dotyczących 

równych szans i dostępu do rynku pracy, 

sprawiedliwych warunków pracy i ochrony 

socjalnej oraz włączenia społecznego 

powinno stanowić punkt odniesienia przy 

wdrażaniu cyklu koordynacji polityki w 

ramach europejskiego semestru; 

3. z zadowoleniem przyjmuje 

międzyinstytucjonalną proklamację 

Europejskiego filaru praw socjalnych i 

uważa, że zawartych w niej 20 

najważniejszych zasad dotyczących 

równych szans i dostępu do rynku pracy, 

sprawiedliwych warunków pracy i ochrony 

socjalnej oraz włączenia społecznego 

powinno stanowić punkt odniesienia przy 

wdrażaniu cyklu koordynacji polityki w 

ramach europejskiego semestru; podkreśla, 

że proces koordynacji europejskiego 

semestru jest instrumentem kluczowym z 

punktu widzenia konsolidacji 

europejskiego modelu społecznego, który 

stał się podstawą filaru praw socjalnych; 

Or. pt 

 

Poprawka  119 

Ulrike Trebesius 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. z zadowoleniem przyjmuje 

międzyinstytucjonalną proklamację 

3. z zadowoleniem przyjmuje 

międzyinstytucjonalną proklamację 
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Europejskiego filaru praw socjalnych i 

uważa, że zawartych w niej 20 

najważniejszych zasad dotyczących 

równych szans i dostępu do rynku pracy, 

sprawiedliwych warunków pracy i ochrony 

socjalnej oraz włączenia społecznego 

powinno stanowić punkt odniesienia przy 

wdrażaniu cyklu koordynacji polityki w 

ramach europejskiego semestru; 

Europejskiego filaru praw socjalnych i 

uważa, że zawartych w niej 20 

najważniejszych zasad dotyczących 

równych szans i dostępu do rynku pracy, 

sprawiedliwych warunków pracy i ochrony 

socjalnej oraz włączenia społecznego 

powinno stanowić punkt odniesienia przy 

wdrażaniu cyklu koordynacji polityki w 

ramach europejskiego semestru; podkreśla, 

że te zasady nie mogą stanowić pretekstu 

do inicjowania na szczeblu unijnym 

kolejnych działań, które w oczywisty 

sposób wchodzą w kompetencje państw 

członkowskich; 

Or. en 

 

Poprawka  120 

Kostadinka Kuneva 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. z zadowoleniem przyjmuje 

międzyinstytucjonalną proklamację 

Europejskiego filaru praw socjalnych i 

uważa, że zawartych w niej 20 

najważniejszych zasad dotyczących 

równych szans i dostępu do rynku pracy, 

sprawiedliwych warunków pracy i ochrony 

socjalnej oraz włączenia społecznego 

powinno stanowić punkt odniesienia przy 

wdrażaniu cyklu koordynacji polityki w 

ramach europejskiego semestru; 

3. z zadowoleniem przyjmuje 

międzyinstytucjonalną proklamację 

Europejskiego filaru praw socjalnych i 

uważa, że zawartych w niej 20 

najważniejszych zasad dotyczących 

równych szans i dostępu do rynku pracy, 

sprawiedliwych warunków pracy i ochrony 

socjalnej oraz włączenia społecznego 

powinno nie tylko stanowić punkt 

odniesienia przy wdrażaniu cyklu 

koordynacji polityki w ramach 

europejskiego semestru, lecz być prawnie 

wiążące w następstwie przyjęcia 

odpowiednich aktów prawnych; 

Or. en 

 

Poprawka  121 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. z zadowoleniem przyjmuje 

międzyinstytucjonalną proklamację 

Europejskiego filaru praw socjalnych i 

uważa, że zawartych w niej 20 

najważniejszych zasad dotyczących 

równych szans i dostępu do rynku pracy, 

sprawiedliwych warunków pracy i ochrony 

socjalnej oraz włączenia społecznego 

powinno stanowić punkt odniesienia przy 

wdrażaniu cyklu koordynacji polityki w 

ramach europejskiego semestru; 

3. w związku z tym z zadowoleniem 

przyjmuje międzyinstytucjonalną 

proklamację Europejskiego filaru praw 

socjalnych i uważa, że zawartych w niej 20 

najważniejszych zasad dotyczących 

równych szans i dostępu do rynku pracy, 

sprawiedliwych warunków pracy i ochrony 

socjalnej oraz włączenia społecznego 

powinno stanowić ramy przy wdrażaniu 

cyklu koordynacji polityki w ramach 

europejskiego semestru; 

Or. en 

 

Poprawka  122 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. dostrzega wysiłki zmierzające do 

wzmocnienia społecznego wymiaru 

europejskiego semestru; wzywa do 

podejmowania dalszych działań w celu 

zrównoważenia priorytetów socjalnych i 

gospodarczych oraz do podnoszenia 

jakości monitorowania i rekomendacji 

wydawanych dla obszaru społecznego; 

Or. en 

 

Poprawka  123 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. wzywa Komisję w ramach rewizji 

WRF 2014–2020 do znacznego 

zwiększenia Europejskiego Funduszu 

Społecznego, którego głównym celem jest 

wsparcie wdrożenia Europejskiego filaru 

praw socjalnych; 

Or. en 

Poprawka  124 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3b. wzywa Komisję do przedstawienia 

konkretnego harmonogramu 

ustawodawczego na okres 2018–2019 z 

myślą o poprawie warunków życia i pracy 

w kontekście proklamacji Europejskiego 

filaru praw socjalnych, a zwłaszcza do 

zachęcenia do proklamowania Protokołu 

w sprawie polityki społecznej, który 

załączono by do traktatów w celu 

zagwarantowania, że podstawowe prawa 

socjalne będą ważniejsze niż swobody 

gospodarcze; 

Or. en 

 

Poprawka  125 

Kostadinka Kuneva 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. z zadowoleniem przyjmuje nową 4. z zadowoleniem przyjmuje nową 
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tablicę wyników, która zawiera 14 

podstawowych wskaźników do 

przesiewania wyników państw 

członkowskich pod względem zatrudnienia 

i sytuacji społecznej według trzech 

szerokich wymiarów określonych w 

kontekście filaru praw socjalnych; 

podkreśla fakt, że średnio w UE 

odnotowano poprawę w odniesieniu do 11 

z 14 podstawowych wskaźników w ciągu 

ostatniego roku, za który dostępne są dane, 

co potwierdza stałą poprawę sytuacji na 

rynku pracy i sytuacji społecznej, 

towarzyszącą ożywieniu gospodarczemu; 

tablicę wyników, która zawiera 14 

podstawowych wskaźników istotnych z 

punktu widzenia wyników państw 

członkowskich pod względem zatrudnienia 

i sytuacji społecznej według trzech 

szerokich wymiarów określonych w 

kontekście filaru praw socjalnych, ale 

podkreśla, że monitorowanie nie 

wystarczy; apeluje w związku z tym o 

nadanie wiążącego charakteru 

osiągnięciu niskiego poziomu bezrobocia, 

ubóstwa i nierówności podobnie jak 

wiążący charakter mają wskaźniki 

ekonomiczne; podkreśla fakt, że średnio w 

UE odnotowano poprawę w odniesieniu do 

11 z 14 podstawowych wskaźników w 

ciągu ostatniego roku, za który dostępne są 

dane, co potwierdza stałą poprawę sytuacji 

na rynku pracy i sytuacji społecznej, 

towarzyszącą ożywieniu gospodarczemu; 

pozostaje jednak zaniepokojony brakiem 

kontroli nad jakością pracy i oferowanymi 

możliwościami edukacyjnymi; 

Or. en 

 

Poprawka  126 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. z zadowoleniem przyjmuje nową 

tablicę wyników, która zawiera 14 

podstawowych wskaźników do 

przesiewania wyników państw 

członkowskich pod względem zatrudnienia 

i sytuacji społecznej według trzech 

szerokich wymiarów określonych w 

kontekście filaru praw socjalnych; 

podkreśla fakt, że średnio w UE 

odnotowano poprawę w odniesieniu do 11 

z 14 podstawowych wskaźników w ciągu 

ostatniego roku, za który dostępne są dane, 

4. z zadowoleniem przyjmuje nową 

tablicę wyników, która zawiera 14 

podstawowych wskaźników do 

przesiewania wyników państw 

członkowskich pod względem zatrudnienia 

i sytuacji społecznej według trzech 

szerokich wymiarów, które 

odzwierciedlają część z 20 zasad filaru 

praw socjalnych; podkreśla fakt, że średnio 

w UE odnotowano poprawę w odniesieniu 

do 11 z 14 podstawowych wskaźników w 

ciągu ostatniego roku, za który dostępne są 
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co potwierdza stałą poprawę sytuacji na 

rynku pracy i sytuacji społecznej, 

towarzyszącą ożywieniu gospodarczemu; 

dane, co potwierdza poprawę sytuacji na 

rynku pracy i sytuacji społecznej, 

towarzyszącą ożywieniu gospodarczemu; 

zaleca opracowanie wskaźników w taki 

sposób, aby uwzględniały także zasady 

filaru praw socjalnych i aby mógł on 

spełniać pożyteczną rolę; apeluje o 

stosowanie wskaźników w sposób 

umożliwiający działania naprawcze; 

Or. en 

 

Poprawka  127 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. z zadowoleniem przyjmuje nową 

tablicę wyników, która zawiera 14 

podstawowych wskaźników do 

przesiewania wyników państw 

członkowskich pod względem zatrudnienia 

i sytuacji społecznej według trzech 

szerokich wymiarów określonych w 

kontekście filaru praw socjalnych; 

podkreśla fakt, że średnio w UE 

odnotowano poprawę w odniesieniu do 11 

z 14 podstawowych wskaźników w ciągu 

ostatniego roku, za który dostępne są 

dane, co potwierdza stałą poprawę 

sytuacji na rynku pracy i sytuacji 

społecznej, towarzyszącą ożywieniu 

gospodarczemu; 

4. przyjmuje do wiadomości nową 

tablicę wyników, która zawiera 14 

podstawowych wskaźników do 

przesiewania wyników państw 

członkowskich pod względem zatrudnienia 

i sytuacji społecznej według trzech 

szerokich wymiarów określonych w 

kontekście filaru praw socjalnych; 

Or. it 

 

Poprawka  128 

Ádám Kósa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 
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Projekt rezolucji Poprawka 

4. z zadowoleniem przyjmuje nową 

tablicę wyników, która zawiera 14 

podstawowych wskaźników do 

przesiewania wyników państw 

członkowskich pod względem zatrudnienia 

i sytuacji społecznej według trzech 

szerokich wymiarów określonych w 

kontekście filaru praw socjalnych; 

podkreśla fakt, że średnio w UE 

odnotowano poprawę w odniesieniu do 11 

z 14 podstawowych wskaźników w ciągu 

ostatniego roku, za który dostępne są dane, 

co potwierdza stałą poprawę sytuacji na 

rynku pracy i sytuacji społecznej, 

towarzyszącą ożywieniu gospodarczemu; 

4. z zadowoleniem przyjmuje nową 

tablicę wyników, która zawiera 14 

podstawowych wskaźników do 

przesiewania wyników państw 

członkowskich pod względem zatrudnienia 

i sytuacji społecznej według trzech 

szerokich wymiarów określonych w 

kontekście filaru praw socjalnych; 

jednocześnie zauważa potrzebę 

porozumień branżowych i merytorycznych 

konsultacji, które przygotują szeroko 

zakrojone, trwałe i ujednolicone 

wprowadzenie tablicy wyników oraz jej 

wyważone i rzetelne stosowanie; podkreśla 

fakt, że średnio w UE odnotowano 

poprawę w odniesieniu do 11 z 14 

podstawowych wskaźników w ciągu 

ostatniego roku, za który dostępne są dane, 

co potwierdza stałą poprawę sytuacji na 

rynku pracy i sytuacji społecznej, 

towarzyszącą ożywieniu gospodarczemu; 

Or. hu 

 

Poprawka  129 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. z zadowoleniem przyjmuje nową 

tablicę wyników, która zawiera 14 

podstawowych wskaźników do 

przesiewania wyników państw 

członkowskich pod względem zatrudnienia 

i sytuacji społecznej według trzech 

szerokich wymiarów określonych w 

kontekście filaru praw socjalnych; 

podkreśla fakt, że średnio w UE 

odnotowano poprawę w odniesieniu do 11 

z 14 podstawowych wskaźników w ciągu 

ostatniego roku, za który dostępne są 

4. z zadowoleniem przyjmuje nową 

tablicę wyników, która zawiera 14 

podstawowych wskaźników do 

przesiewania wyników państw 

członkowskich pod względem zatrudnienia 

i sytuacji społecznej według trzech 

szerokich wymiarów określonych w 

kontekście filaru praw socjalnych; ubolewa 

jednak, że 14 spośród 20 zasad zapisanych 

w Europejskim filarze praw socjalnych 

nie jest powiązanych z żadnymi 

wskaźnikami z nowej tablicy wyników 
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dane, co potwierdza stałą poprawę 

sytuacji na rynku pracy i sytuacji 

społecznej, towarzyszącą ożywieniu 

gospodarczemu; 

zawierającej wskaźniki społeczne, a dwa z 

pozostałych 6 są uwzględnione tylko 

częściowo;  

Or. en 

 

Poprawka  130 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4a. ponownie wzywa Komisję do 

opracowania i uzupełnienia tabeli 

wyników wspólnego sprawozdania o 

zatrudnieniu o nowe wskaźniki 

obejmujące zagadnienia Europejskiego 

filaru praw socjalnych dotyczące sytuacji 

kobiet na rynku pracy nie tylko w zakresie 

ich wynagrodzenia, podstaw równego 

traktowania w zakresie zatrudnienia, 

jakości zatrudnienia, płacy zapewniającej 

utrzymanie na minimalnym poziomie, 

ochrony przed zwolnieniem, zakresu 

rokowań zbiorowych, przynależności do 

związków zawodowych, dostępu do opieki 

innej niż opieka nad dziećmi, 

bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, 

ochrony socjalnej, zasiłków dla 

bezrobotnych, systemów dochodu 

minimalnego, odpowiednich świadczeń 

emerytalnych i rentowych, integracji osób 

niepełnosprawnych, opieki 

długoterminowej, dostępu do mieszkań i 

do podstawowych usług; 

Or. en 

 

Poprawka  131 

Sofia Ribeiro 

 



 

AM\1143784PL.docx 69/141 PE616.558v03-00 

 PL 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4a. wzywa do ustanowienia i rozwoju 

partnerstw między pracodawcami, 

partnerami społecznymi, publicznymi i 

prywatnymi służbami zatrudnienia, 

organami publicznymi, służbami 

socjalnymi oraz instytucjami w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia w celu zapewnienia 

narzędzi niezbędnych, by lepiej reagować 

na potrzeby rynku pracy i zapobiegać 

długotrwałemu bezrobociu; przypomina o 

konieczności spersonalizowanych i 

zindywidualizowanych działań 

następczych, umożliwiających 

zapewnienie skutecznych rozwiązań dla 

osób długotrwale bezrobotnych; 

Or. pt 

 

Poprawka  132 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4a. zauważa, że odsetek osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pozostaje wysoki; podkreśla, 

że wysoki poziom nierówności ogranicza 

produkcję gospodarczą i potencjał 

trwałego wzrostu; 

Or. en 

 

Poprawka  133 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4a. wzywa Komisję do wzięcia pod 

uwagę celów rozwoju społecznego w 

zaleceniach dotyczących polityki w 

kontekście europejskiego semestru; 

Or. en 

 

Poprawka  134 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4b. podkreśla, że średnio w UE 

odnotowano poprawę w odniesieniu do 11 

z 14 podstawowych wskaźników w ciągu 

ostatniego roku, za który dostępne są 

dane, co potwierdza stałą poprawę 

sytuacji na rynku pracy i sytuacji 

społecznej, towarzyszącą ożywieniu 

gospodarczemu; stwierdza jednak, że 

osiągnięcie pozytywnej konwergencji 

społecznej wymaga działań zgodnie z 

wymiarami określonymi w filarze 

socjalnym, który opracowała Komisja, 

oraz że analiza podstawowych 

wskaźników wskazuje na co najmniej 

jedną „alarmującą sytuację” w 17 z 28 

państw członkowskich; 

Or. en 

 

Poprawka  135 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 



 

AM\1143784PL.docx 71/141 PE616.558v03-00 

 PL 

Ustęp 4 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4c. ubolewa, że prezentacja danych we 

wspólnym sprawozdaniu o zatrudnieniu 

nie jest jasna i często nie prowadzi do 

żadnych wniosków, zwłaszcza w dziedzinie 

ubóstwa i wykluczenia społecznego, lub 

utrudnia porównania, na przykład jeśli 

chodzi o ewolucję płac, wydajności i 

zysków kapitałowych, bądź klina 

podatkowego i kapitału; ostrzega, że brak 

pomiaru wydajności wieloczynnikowej, co 

ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia 

ewolucji wydajności w gospodarce 

europejskiej;  

Or. en 

 

Poprawka  136 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4c. apeluje o poprawę jakości pracy 

zarówno pod względem warunków, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i pod 

względem płacy, która umożliwia godne 

życie i planowanie rodziny; podkreśla 

znaczenie, jakie ma skuteczne 

przeciwdziałanie pracy nierejestrowanej z 

udziałem partnerów społecznych i 

nakładaniem odpowiednich kar;  

Or. en 

 

Poprawka  137 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 d (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 4d. podkreśla, że programy 

konsolidacji fiskalnej w żaden sposób nie 

powinny skutkować wprowadzeniem 

środków oszczędnościowych 

podważających politykę społeczną, która 

poddawana jest cięciom; każdy środek 

fiskalny powinien podlegać ocenie i być 

monitorowany pod kątem skutków 

społecznych; 

Or. en 

 

Poprawka  138 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. ponownie wyraża zaniepokojenie 

utrzymującym się wysokim poziomem 

bezrobocia wśród młodzieży, przy 

niezmiennej liczbie młodzieży NEET; w 

związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 

zwiększenie środków finansowych 

przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych o 2,4 mld 

EUR w latach 2017–2020; 

5. ponownie wyraża zaniepokojenie 

zmiennością stopy zatrudnienia i 

bezrobocia odnotowaną w różnych 

państwach członkowskich i jest 

szczególnie zaniepokojony poziomem 

bezrobocia wśród młodzieży i 

długotrwałego bezrobocia, który stanowi 

w średniej i długiej perspektywie 

zagrożenie dla możliwości integracji dużej 

liczby młodych i starszych bezrobotnych; 

ostrzega przed niepokojącym poziomem 

jaki osiągnęło niepełne zatrudnienie i 

ukryte bezrobocie, które wykazuje 

tendencję wzrostową, oraz że stopa 

bezrobocia ujawnia może tylko około 

dwóch trzecich niepełnego zatrudnienia w 

Europie;  

Or. en 

 

Poprawka  139 
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Kostadinka Kuneva 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. ponownie wyraża zaniepokojenie 

utrzymującym się wysokim poziomem 

bezrobocia wśród młodzieży, przy 

niezmiennej liczbie młodzieży NEET; w 

związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 

zwiększenie środków finansowych 

przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych o 2,4 mld EUR 

w latach 2017–2020; 

5. ponownie wyraża zaniepokojenie 

utrzymującym się wysokim poziomem 

bezrobocia wśród młodzieży, przy 

niezmiennej liczbie młodzieży NEET; w 

związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 

zwiększenie środków finansowych 

przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych o 2,4 mld EUR 

w latach 2017–2020 i przypomina, że 

mimo to kwota ta jest niewystarczająca, 

biorąc pod uwagę liczbę odbiorców i 

apeluje o dodatkowe fundusze na ten cel 

w bieżącej perspektywie finansowej oraz o 

zaproponowanie w odpowiednim terminie 

adekwatnych środków w kolejnej 

wieloletniej perspektywie finansowej; 

 

Or. en 

 

Poprawka  140 

Ulrike Trebesius 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. ponownie wyraża zaniepokojenie 

utrzymującym się wysokim poziomem 

bezrobocia wśród młodzieży, przy 

niezmiennej liczbie młodzieży NEET; w 

związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 

zwiększenie środków finansowych 

przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych o 2,4 mld 

EUR w latach 2017–2020; 

5. ponownie wyraża zaniepokojenie 

utrzymującym się wysokim poziomem 

bezrobocia wśród młodzieży, przy 

niezmiennej liczbie młodzieży NEET; 

zwraca w związku z tym uwagę na 

sprawozdanie specjalne Europejskiego 

Trybunału Obrachunkowego nr 5 pt. 

„Bezrobocie wśród młodzieży – czy 

polityka UE wpłynęła na zmianę 

sytuacji?”, w którym podkreślono, że 

należy zarządzać oczekiwaniami wobec 

inicjatywy adekwatnie do dostępnych 
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środków, to samo dotyczy także 

planowania interwencji, które powinny się 

opierać na ocenie luk i analizie rynku;  

Or. en 

 

Poprawka  141 

Ádám Kósa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. ponownie wyraża zaniepokojenie 

utrzymującym się wysokim poziomem 

bezrobocia wśród młodzieży, przy 

niezmiennej liczbie młodzieży NEET; w 

związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 

zwiększenie środków finansowych 

przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych o 2,4 mld EUR 

w latach 2017–2020; 

5. ponownie wyraża zaniepokojenie 

utrzymującym się wysokim poziomem 

bezrobocia wśród młodzieży w UE, 

wynoszącym ponad 11 %, z wyjątkiem 

kilku państw członkowskich (Austria, 

Republika Czeska, Niderlandy, Węgry, 

Malta i Niemcy), przy niezmiennej liczbie 

młodzieży NEET; w związku z tym z 

zadowoleniem przyjmuje zwiększenie 

środków finansowych przeznaczonych na 

Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych o 2,4 mld EUR w latach 2017–

2020; 

Or. hu 

 

Poprawka  142 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. ponownie wyraża zaniepokojenie 

utrzymującym się wysokim poziomem 

bezrobocia wśród młodzieży, przy 

niezmiennej liczbie młodzieży NEET; w 

związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 

zwiększenie środków finansowych 

przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz 

5. ponownie wyraża zaniepokojenie 

utrzymującym się wysokim poziomem 

bezrobocia wśród młodzieży; 
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zatrudnienia ludzi młodych o 2,4 mld 

EUR w latach 2017–2020; 

Or. it 

 

Poprawka  143 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, António Marinho 

e Pinto 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. ponownie wyraża zaniepokojenie 

utrzymującym się wysokim poziomem 

bezrobocia wśród młodzieży, przy 

niezmiennej liczbie młodzieży NEET; w 

związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 

zwiększenie środków finansowych 

przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych o 2,4 mld EUR 

w latach 2017–2020; 

5. ponownie wyraża zaniepokojenie 

utrzymującym się wysokim poziomem 

bezrobocia wśród młodzieży, przy 

niezmiennej liczbie młodzieży NEET; w 

związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 

zwiększenie środków finansowych 

przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych o 2,4 mld EUR 

w latach 2017–2020; podkreśla, że 

zadaniem państw członkowskich jest 

zapewnienie, aby gwarancja dla młodzieży 

była w pełni otwarta dla wszystkich grup 

społecznych, w tym dla osób 

wymagających szczególnego traktowania; 

Or. en 

 

Poprawka  144 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. uważa za szczególnie niepokojącą 

wysoką liczbę młodzieży NEET i osób 

wcześnie kończących naukę, która 

utrzymuje się w niektórych krajach, a 

także stref o wysokiej liczbie osób bardzo 
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długo pozostających bez zatrudnienia, 

gdzie możliwości normalnego włączenia 

się w rynek pracy coraz bardziej się 

kurczą; stwierdza w związku z tym, że 

wzrost środków na Inicjatywę na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych o 2,4 mld 

EUR w okresie 2017–2020 wydaje się 

niewystarczający i apeluje do Komisji i 

państw członkowskich o zwiększenie 

poziomu finansowania w latach 2018–

2020 do co najmniej 21 mld EUR, i o 

włączenie osób młodych poniżej 30 roku 

życia; 

Or. en 

 

Poprawka  145 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. z zadowoleniem przyjmuje 

położenie nacisku w rocznej analizie 

wzrostu gospodarczego na 2018 r. na 

odpowiednie budownictwo socjalne i inne 

rodzaje pomocy mieszkaniowej, które 

należą do podstawowych świadczeń, 

ponieważ chronią osoby w trudnej sytuacji 

przed nieuzasadnioną przymusową 

eksmisją i egzekucją z nieruchomości, a 

także przeciwdziałają bezdomności; 

apeluje o uważniejsze monitorowanie 

bezdomności i wykluczenia 

mieszkaniowego w semestrze i o 

wydawanie odpowiednich zaleceń; apeluje 

o większą spójność w ramach semestru w 

traktowaniu problemu mieszkalnictwa z 

punktu widzenia makroekonomii i praw 

socjalnych;  

Or. en 
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Poprawka  146 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. podkreśla konieczność stosowania 

skutecznej polityki rynku pracy, aby 

zredukować długotrwałe bezrobocie; 

państwa członkowskie powinny ponadto 

pomagać osobom bezrobotnym, 

zapewniając przystępne, łatwo dostępne i 

wysokiej jakości usługi wspierania w 

poszukiwaniu pracy, szkoleń i możliwości 

przekwalifikowania się, a jednocześnie 

chronić osoby niezdolne do udziału w 

rynku; 

Or. en 

 

Poprawka  147 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. jest zaniepokojony masowym 

ubóstwem i rosnącą nierównością w UE i 

jej państwach członkowskich oraz 

wzrastającą liczbą osób pracujących 

zagrożonych ubóstwem, do których 

zaliczają się nie tylko osoby pracujące w 

niepełnym wymiarze czasu, ale także 

osoby na pełnym etacie; uważa za 

kluczowe podniesienie wynagrodzeń 

adekwatnie do rosnącej wydajności; 

Or. en 

 

Poprawka  148 

Ulrike Trebesius 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. podkreśla, że Inicjatywa na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych została 

pomyślana jako tymczasowa reakcja na 

kryzys gospodarczy i nie powinna zostać 

przekształcona w stały mechanizm 

transferu; 

Or. en 

 

Poprawka  149 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5b. zgadza się z Komisją, że „[s]ystemy 

zabezpieczenia społecznego powinny 

zapewnić prawo do świadczeń w zakresie 

minimalnego dochodu”; wzywa państwa 

członkowskie do wyznaczenia 

odpowiedniego poziomu minimalnego 

dochodu powyżej progu ubóstwa i do 

dopilnowania, aby był on łatwo dostępny 

wszystkim potrzebującym; uważa, że 

systemom dochodu minimalnego, aby 

stały się skutecznym narzędziem 

zwalczania ubóstwa, powinien 

towarzyszyć dostęp do wysokiej jakości 

usług i środki, które ułatwią wchodzenie 

lub powrót na rynek pracy osobom w 

trudnej sytuacji, o ile mogą one pracować; 

wzywa Komisję do wykorzystania 

europejskiego semestru, aby zażądać od 

państw członkowskich wprowadzenia 

odpowiednich systemów dochodu 

minimalnego, tam gdzie go jeszcze brak, i 

stopniowego podniesienia poziomu w 

istniejących systemach powyżej progu 
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ubóstwa; 

Or. en 

 

Poprawka  150 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5b. wzywa Komisję do większych 

wysiłków w ramach EFS i europejskiego 

semestru na rzecz wspierania szeroko 

zakrojonej polityki publicznej w 

państwach członkowskich 

ukierunkowanej na ułatwienie 

przechodzenia z etapu edukacji na rynek 

pracy lub wychodzenia z długotrwałego 

bezrobocia i powrotu do pracy, a 

szczególnie do pełnego wdrożenia działań 

na szczeblu krajowym przedstawionych w 

zaleceniu Rady w sprawie integracji osób 

długotrwale bezrobotnych na rynku 

pracy; 

Or. en 

 

Poprawka  151 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5c. uważa segmentację rynku pracy 

szczególnie dotykającą młodych ludzi za 

zjawisko, które należy powstrzymać, 

dlatego konieczne jest wprowadzenie 

zakazu i kontroli stosowania nietypowych 

umów o pracę i niestandardowych form 
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zatrudnienia, takich jak umowy 

zerogodzinowe lub bezpłatne praktyki, a 

także zagwarantować sprawiedliwe i 

niedyskryminujące warunki pracy 

wszystkim pracownikom; 

Or. en 

 

Poprawka  152 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5d. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 

Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie 

przejrzystych i przewidywalnych 

warunków pracy w Unii Europejskiej, 

która ma zastąpić dyrektywę w sprawie 

pisemnego oświadczenia, ale wzywa 

Komisję do ponownego rozszerzenia jej 

zakresu i stosowania wniosku w 

państwach członkowskich, z myślą o 

skutecznym objęciu dyrektywą wszystkich 

pracowników, i nie tylko ich praw, ale 

także minimalnych warunków pracy w 

całej Europie, niezależnie od rodzaju 

umowy lub wykonywanego zatrudnienia; 

Or. en 

 

Poprawka  153 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 e (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5e. przypomina, że utworzenie 

Europejskiego Urzędu ds. Pracy jako 
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organu uprawnionego do inspekcji, 

kontroli i nakładania sankcji i kar na 

przedsiębiorstwa nieprzestrzegające 

przepisów zagwarantowałoby 

egzekwowanie prawa pracy i praw 

socjalnych na europejskim jednolitym 

rynku i umożliwiłoby zwalczanie 

dumpingu socjalnego, eksploatacji 

pracowników i nadużyć wobec nich 

popełnianych; 

Or. en 

 

Poprawka  154 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 f (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5f. wzywa Komisję do stworzenia 

europejskiej karty ubezpieczenia 

społecznego, aby ułatwić wymianę 

informacji i zapewnić wszystkim dostęp do 

informacji o aktualnych i dawnych 

uprawnieniach oraz zapobiegać 

nadużyciom; 

Or. en 

 

Poprawka  155 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 g (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5g. przypomina Komisji, że dostęp do 

zabezpieczenia społecznego to podstawa 

sprawiedliwych warunków pracy oraz że 

po zasięgnięciu opinii partnerów 
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społecznych należy przedstawić konkretne 

propozycje, dzięki którym wszystkie osoby, 

niezależnie od formy zatrudnienia, będą 

mogły nabywać niezależnie od rodzaju 

zatrudnienia uprawnienia do 

zabezpieczenia społecznego, w tym 

również do odpowiednich emerytur;  

Or. en 

 

Poprawka  156 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 h (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5h. uważa, że mimo ogólnego wzrostu 

wskaźnika zatrudnienia w Europie nie 

towarzyszył mu spadek poziomu 

nierówności i zmniejszenie ryzyka 

ubóstwa lub wykluczenia społecznego; 

zysk wypracowany w ostatnich latach nie 

został równo podzielony i większość 

ludności, zwłaszcza osoby najbardziej 

potrzebujące, prawie w ogóle nie 

skorzystały z osiągniętych zysków; 

Or. en 

 

Poprawka  157 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 i (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5i. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do odwrócenia trendu 

polegającego na rywalizacji w obniżaniu 

podatków za pomocą koordynacji stawek 
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podatkowych i systemów rekompensat 

między krajami; wzywa Komisję do 

poparcia idei ustanowienia 

międzyrządowego organu ONZ ds. 

współpracy podatkowej i do wszczęcia 

dyskusji na temat europejskiego rejestru 

finansowego; 

Or. en 

 

Poprawka  158 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 j (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5j. wzywa Komisję, by zachęcała do 

reformy systemów podatkowych, której 

celem będzie podniesienie najwyższej 

stawki podatku dochodowego, a w 

szczególności opodatkowanie dochodów 

kapitałowych, co pozwoli na zdobycie 

środków na transfer usług i dóbr 

publicznych oraz odwróci trend 

zagrażający wzrostowi i tworzeniu miejsc 

pracy i polegający na nierówności pod 

względem dochodów i zamożności, która 

dotyka przede wszystkim 40 % populacji 

na dole społecznej drabiny dochodów; 

Or. en 

 

Poprawka  159 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 k (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5k. stwierdza, że bogactwo jest mniej 
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sprawiedliwie podzielone niż dochody oraz 

że stopa zwrotu z kapitału jest o wiele 

wyższa niż tempo wzrostu gospodarczego, 

oraz uważa za niepokojące, że rynek 

nieruchomości w niektórych krajach ma 

decydujący wpływ na międzypokoleniową 

dystrybucję bogactwa; wzywa Komisję i 

państwa członkowskie do koordynowania 

reformy podatkowej, aby ustanowić 

roczny podatek od posiadanego majątku i 

stawki podatku od spadków, które 

zredukują nierówności majątkowe i będą 

wspierać merytokrację i redystrybucję; 

Or. en 

 

Poprawka  160 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 l (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5l. uwzględniając intensywną 

zależność dochodów klasy średniej od płac 

nominalnych jest zaniepokojony 

negatywnym stosunkiem rynkowej 

nierówności w wynagrodzeniach do 

poziomu uzwiązkowienia i zauważa 

pozytywny związek między udziałem 

pracowników w wartości produkcji i 

zakresem rokowań zbiorowych; wzywa 

Komisję i państwa członkowskie do 

wycofania najbardziej agresywnych 

reform rynku pracy wprowadzonych w 

przeszłości i do zachęcania do 

przynależności związkowej, rozszerzania 

zakresu układów zbiorowych i do 

promowania skoordynowanych form 

ustalania wynagrodzenia, które mają na 

celu promowanie nominalnego wzrostu 

wynagrodzeń w takim tempie jak 

połączony wzrost wydajności i cel 

inflacyjny EBC; 
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Or. en 

 

Poprawka  161 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 m (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5m. wzywa Komisję do koordynacji 

działań państw członkowskich w 

przyjmowaniu odpowiednio 

zaprojektowanych systemów płac 

minimalnych na szczeblu krajowym, 

zgodnie z praktyką krajową i z udziałem 

partnerów społecznych, w celu przyjęcia 

uniwersalnego minimalnego poziomu 

dochodów na podstawie krajowej płacy 

zapewniającej utrzymanie na minimalnym 

poziomie jako dochodu wymaganego dla 

zaspokojenia podstawowych potrzeb 

każdej osoby w każdym państwie 

członkowskim i regionie; 

Or. en 

 

Poprawka  162 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 n (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5n. stwierdza, że jedną z 

najważniejszych publicznych strategii 

politycznych na rzecz promowania 

równych szans jest motywowanie do 

równego i przystępnego dostępu do 

wysokiej jakości publicznych dóbr i usług, 

zwłaszcza dzięki zagwarantowaniu 

powszechnego dostępu do opieki 
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zdrowotnej, (wczesnej) edukacji, opieki 

nad dziećmi, mieszkań socjalnych i 

transportu publicznego;  

Or. en 

 

Poprawka  163 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 o (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5o. jest zaniepokojony wciąż wysokim 

poziomem ubóstwa w Europie prawie 

dekadę po nadejściu kryzysu i 

międzypokoleniowym podziałem, w tym w 

państwach członkowskich lepiej sobie 

radzących pod względem odsetka osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym; jest szczególnie 

zaniepokojony rosnącym wskaźnikiem 

ubóstwa wśród dzieci i wśród osób 

pracujących odnotowanym w kilku 

państwach członkowskich mimo 

ożywienia makroekonomicznego 

odczuwalnego w ostatnich latach; 

stwierdza, że ponad jedna trzecia państw 

członkowskich zgłasza, że sytuacja, jeśli 

chodzi o odsetek dzieci w placówkach 

wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, 

jest krytyczna; wzywa Komisję do 

wspierania państw członkowskich w 

opracowywaniu i wdrażaniu reform 

strukturalnych oceniających skutki 

społeczne i pod względem dystrybucji; 

Or. en 

 

Poprawka  164 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 5 p (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5p. zwraca się do Komisji o przyjęcie 

wszelkich niezbędnych środków, które 

radykalnie ograniczą ubóstwo w Europie, 

a zwłaszcza ubóstwo dzieci, i w związku z 

tym o przedstawienie rozporządzenia 

ustanawiającego europejską gwarancję 

dla dzieci wraz z odpowiednimi środkami 

finansowymi, zgodną z zaleceniem 

„Inwestowanie w dzieci”, z działaniami 

przygotowawczymi znajdującymi się w 

budżecie UE na lata 2017 i 2018 oraz 

rezolucjami PE, gwarantującą że każde 

zagrożone ubóstwem dziecko będzie miało 

dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej, 

edukacji, opieki, przyzwoitych warunków 

mieszkaniowych i odpowiedniego 

wyżywienia; podkreśla, że konieczne jest, 

aby państwa członkowskie przyjęły 

krajowe plany redukcji ubóstwa dzieci, ze 

szczególnym naciskiem na ograniczony 

wpływ transferów socjalnych na 

redukowanie ryzyka ubóstwa; 

Or. en 

 

Poprawka  165 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 q (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5q. zaznacza, że modernizacja 

systemów świadczeń socjalnych powinna 

być priorytetem państw członkowskich i 

wzywa Komisję i państwa członkowskie do 

zagwarantowania osobom bezrobotnym 

odpowiedniego dochodu i świadczeń 

socjalnych na odpowiednio długi okres, a 

rodzicom dostępu do hojnych systemów 
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świadczeń na dzieci i do przystępnych i 

wysokiej jakości placówek wczesnej 

edukacji i opieki nad dzieckiem; wzywa 

Komisję do zachęcania do korzystania z 

bardziej progresywnych uzależnionych od 

wysokości dochodów systemów świadczeń 

socjalnych w państwach członkowskich, 

które mają być docelowo przystępne 

cenowo i powszechnie dostępne;  

Or. en 

 

Poprawka  166 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 r (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5r. podkreśla, że systemy 

zabezpieczenia społecznego powinny 

zapewniać prawo do świadczeń w zakresie 

minimalnego dochodu osobom, które nie 

mają wystarczających środków, a także 

wspierać włączenie społeczne przez 

zachęcanie wszystkich do uczestnictwa 

w rynku pracy i w społeczeństwie; wzywa 

Komisję do koordynowania działań 

państw członkowskich w przyjmowaniu 

wspólnych ram wdrażania takich 

systemów świadczeń w zakresie dochodu 

minimalnego w oparciu o praktyki 

krajowe i z udziałem partnerów 

społecznych; 

Or. en 

 

Poprawka  167 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 s (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 5s. jest przekonany, że rozwój 

europejskiego systemu ubezpieczeń na 

wypadek bezrobocia odpowiednio 

zaprojektowany jako uzupełnienie 

krajowych systemów świadczeń socjalnych 

poprawiłby nie tylko zdolność reagowania 

na kryzysy gospodarcze o asymetrycznych 

rezultatach, ale byłby także sposobem na 

wzmocnienie społecznego wymiaru UE; 

Or. en 

 

Poprawka  168 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 t (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5t. podkreśla, że stopa bezrobocia 

wśród osób młodych i nisko 

wykwalifikowanych jest wyższa niż wśród 

dorosłych wysoko wykwalifikowanych 

pracowników; wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do przyspieszenia wdrożenia 

Nowego europejskiego programu na rzecz 

umiejętności, który ma docelowo pomóc 

osobom o specyficznych problemach z 

kwalifikacjami podnieść kwalifikacje z 

myślą o powrocie na rynek pracy; 

Or. en 

 

Poprawka  169 

Robert Rochefort, Enrique Calvet Chambon 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 
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Projekt rezolucji Poprawka 

6. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o dołożenie jak 

największych starań na rzecz inwestowania 

w wysokiej jakości kształcenie i szkolenie, 

aby zadbać o to, by nabywane umiejętności 

były dostosowane do popytu na rynku 

pracy; podkreśla w związku z tym 

wzrastające zapotrzebowanie na 

umiejętności cyfrowe i inne umiejętności 

transferowalne, i stwierdza, że rozwijanie 

tych umiejętności jest kwestią pilną i 

szczególnie konieczną; 

6. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o dołożenie jak 

największych starań na rzecz inwestowania 

w wysokiej jakości kształcenie i szkolenie, 

aby zadbać o to, by nabywane umiejętności 

były dostosowane do popytu na rynku 

pracy, i zmniejszyć liczbę młodych ludzi 

przedwcześnie kończących naukę szkolną; 

podkreśla w związku z tym wzrastające 

zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe i 

inne umiejętności transferowalne, i 

stwierdza, że rozwijanie tych umiejętności 

jest kwestią pilną i szczególnie konieczną; 

przypomina o znaczeniu inicjatyw 

służących wspieraniu długoterminowej 

mobilności uczniów i absolwentów szkół i 

placówek szkolenia zawodowego, i 

pozwalających wykształcić 

wykwalifikowaną i mobilną siłę roboczą w 

perspektywicznych sektorach; 

Or. fr 

 

Poprawka  170 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o dołożenie jak 

największych starań na rzecz inwestowania 

w wysokiej jakości kształcenie i szkolenie, 

aby zadbać o to, by nabywane umiejętności 

były dostosowane do popytu na rynku 

pracy; podkreśla w związku z tym 

wzrastające zapotrzebowanie na 

umiejętności cyfrowe i inne umiejętności 

transferowalne, i stwierdza, że rozwijanie 

tych umiejętności jest kwestią pilną i 

szczególnie konieczną; 

6. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o dołożenie jak 

największych starań na rzecz inwestowania 

w wysokiej jakości kształcenie i szkolenie, 

aby zadbać o to, by nabywane umiejętności 

były dostosowane do popytu na rynku 

pracy; podkreśla w związku z tym 

wzrastające zapotrzebowanie na 

umiejętności cyfrowe i inne umiejętności 

transferowalne, i stwierdza, że rozwijanie 

tych umiejętności jest kwestią pilną i 

szczególnie konieczną; tworzenie miejsc 

pracy wymaga jednak także 

indywidualnego podejścia w zależności od 
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lokalnego zapotrzebowania i specyfiki 

poszczególnych rynków pracy; należy 

jednakowo rozwijać umiejętności 

poznawcze i miękkie, doceniając 

indywidualne zdolności i dbając o 

zadowolenie z pracy;  

Or. en 

 

Poprawka  171 

Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o dołożenie jak 

największych starań na rzecz inwestowania 

w wysokiej jakości kształcenie i szkolenie, 

aby zadbać o to, by nabywane umiejętności 

były dostosowane do popytu na rynku 

pracy; podkreśla w związku z tym 

wzrastające zapotrzebowanie na 

umiejętności cyfrowe i inne umiejętności 

transferowalne, i stwierdza, że rozwijanie 

tych umiejętności jest kwestią pilną i 

szczególnie konieczną; 

6. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o dołożenie jak 

największych starań na rzecz inwestowania 

w wysokiej jakości kształcenie, szkolenie, 

wzrost wydajności pracy i aktywną 

politykę rynku pracy, aby zadbać o to, by 

nabywane umiejętności były dostosowane 

do popytu na rynku pracy i dawały 

poczucie sprawczości oraz pozwalały na 

włączenie się w rynek pracy; podkreśla w 

związku z tym wzrastające 

zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe i 

inne umiejętności transferowalne, i 

stwierdza, że rozwijanie tych umiejętności 

jest kwestią pilną i szczególnie konieczną; 

uważa, że państwa członkowskie powinny 

dążyć do skuteczniejszych i bardziej 

zindywidualizowanych usług publicznych 

i prywatnych służb zatrudnienia; 

Or. en 

 

Poprawka  172 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 
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Projekt rezolucji Poprawka 

6. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o dołożenie jak 

największych starań na rzecz inwestowania 

w wysokiej jakości kształcenie i szkolenie, 

aby zadbać o to, by nabywane umiejętności 

były dostosowane do popytu na rynku 

pracy; podkreśla w związku z tym 

wzrastające zapotrzebowanie na 

umiejętności cyfrowe i inne umiejętności 

transferowalne, i stwierdza, że rozwijanie 

tych umiejętności jest kwestią pilną i 

szczególnie konieczną; 

6. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o dołożenie jak 

największych starań na rzecz inwestowania 

w wysokiej jakości kształcenie i szkolenie, 

aby zadbać o to, by nabywane umiejętności 

były dostosowane do popytu na rynku 

pracy; podkreśla w związku z tym 

wzrastające zapotrzebowanie na 

umiejętności cyfrowe i inne umiejętności 

transferowalne, i stwierdza, że rozwijanie 

tych umiejętności jest kwestią pilną i 

szczególnie konieczną; apeluje o 

dodatkowe wysiłki w celu zapewnienia, że 

korzyści płynące z globalizacji i zmian 

technologicznych, w tym digitalizacji, 

będą rozdzielane w sposób sprawiedliwy 

społecznie, szczególnie aby wspierać nisko 

wykwalifikowanych pracowników i osoby 

młode; 

Or. en 

 

Poprawka  173 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o dołożenie jak 

największych starań na rzecz inwestowania 

w wysokiej jakości kształcenie i szkolenie, 

aby zadbać o to, by nabywane umiejętności 

były dostosowane do popytu na rynku 

pracy; podkreśla w związku z tym 

wzrastające zapotrzebowanie na 

umiejętności cyfrowe i inne umiejętności 

transferowalne, i stwierdza, że rozwijanie 

tych umiejętności jest kwestią pilną i 

szczególnie konieczną; 

6. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o dołożenie jak 

największych starań na rzecz inwestowania 

w wysokiej jakości kształcenie i szkolenie, 

aby zadbać o to, by nabywane umiejętności 

były dostosowane do popytu na rynku 

pracy; podkreśla w związku z tym 

wzrastające zapotrzebowanie na 

umiejętności cyfrowe i inne umiejętności 

transferowalne, i stwierdza, że rozwijanie 

tych umiejętności jest kwestią pilną i 

szczególnie konieczną; jest zdania, że 

wzajemne uznawanie kwalifikacji pomoże 
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rozwiązać problem, jakim jest, z jednej 

strony, niedobór wykwalifikowanej kadry 

na europejskim rynku pracy, a z drugiej 

strony osoby poszukujące pracy, 

szczególnie młode; 

Or. en 

 

Poprawka  174 

Ádám Kósa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o dołożenie jak 

największych starań na rzecz inwestowania 

w wysokiej jakości kształcenie i szkolenie, 

aby zadbać o to, by nabywane umiejętności 

były dostosowane do popytu na rynku 

pracy; podkreśla w związku z tym 

wzrastające zapotrzebowanie na 

umiejętności cyfrowe i inne umiejętności 

transferowalne, i stwierdza, że rozwijanie 

tych umiejętności jest kwestią pilną i 

szczególnie konieczną; 

6. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o dołożenie jak 

największych starań na rzecz inwestowania 

w wysokiej jakości kształcenie i szkolenie 

– przy uwzględnieniu różnic między 

regionami i państwami pod względem 

warunków geograficznych, sytuacji 

demograficznej i dochodów – aby zadbać 

o to, by nabywane umiejętności były 

dostosowane do popytu na rynku pracy; 

podkreśla w związku z tym wzrastające 

zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe i 

inne umiejętności transferowalne, i 

stwierdza, że rozwijanie tych umiejętności 

jest kwestią pilną i szczególnie konieczną; 

Or. hu 

 

Poprawka  175 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o dołożenie jak 

6. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o dołożenie jak 
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największych starań na rzecz inwestowania 

w wysokiej jakości kształcenie i szkolenie, 

aby zadbać o to, by nabywane umiejętności 

były dostosowane do popytu na rynku 

pracy; podkreśla w związku z tym 

wzrastające zapotrzebowanie na 

umiejętności cyfrowe i inne umiejętności 

transferowalne, i stwierdza, że rozwijanie 

tych umiejętności jest kwestią pilną i 

szczególnie konieczną; 

największych starań na rzecz inwestowania 

w przystępny i powszechny dostęp do 

wysokiej jakości kształcenia i szkoleń, aby 

zadbać o to, by nabywane umiejętności 

były adekwatne i ułatwiały wejście na 

rynek pracy; podkreśla w związku z tym 

wzrastające zapotrzebowanie na 

umiejętności cyfrowe i inne umiejętności 

transferowalne, i stwierdza, że rozwijanie 

tych umiejętności jest kwestią pilną i 

szczególnie konieczną; 

Or. en 

 

Poprawka  176 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6a. zwraca się do państw 

członkowskich i Komisji o stawienie czoła 

wielu wymiarom ubóstwa i nierówności 

oraz o przedstawienie całościowej strategii 

przeciwdziałania ubóstwu, tak aby 

osiągnąć cele strategii „Europa 2020”; 

ponownie apeluje o publikację zielonej 

księgi w sprawie nierówności i ich 

negatywnego wpływu na ożywienie 

gospodarcze; zwraca się do Komisji i 

państw członkowskich o przyspieszenie 

prac nad wprowadzeniem w życie 

zalecenia w sprawie inwestowania w 

dzieci oraz o jego monitoring; ponownie 

zwraca się do Komisji i do państw 

członkowskich o utworzenie gwarancji dla 

dzieci, która sprawi, że znajdą się one w 

centrum istniejących strategii 

politycznych mających na celu 

ograniczenie ubóstwa oraz zapewni 

powstanie specjalnych oddzielnych 

zasobów niezbędnych do pełnego 

wprowadzenia jej w życie; 
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Or. en 

 

Poprawka  177 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6a. przypomina o znaczeniu 

umiejętności i kompetencji nabywanych w 

pozaformalnych i nieformalnych 

środowiskach edukacyjnych dla poprawy 

szans na rynku pracy osób młodych oraz 

osób, które były poza rynkiem pracy z 

uwagi na obowiązki opiekuńcze; 

podkreśla w związku z tym znaczenie 

stworzenia systemu uznawania 

pozaformalnych i nieformalnych form 

wiedzy i doświadczenia, zwłaszcza tych 

nabytych dzięki wolontariatowi; gratuluje 

Komisji uwzględnienia w rocznej analizie 

wzrostu gospodarczego roli, jaką odgrywa 

uznawanie tych umiejętności w ramach 

Programu na rzecz nowych umiejętności i 

zatrudnienia w Europie; 

Or. pt 

 

Poprawka  178 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6a. podkreśla, że państwa 

członkowskie i Komisja powinny 

zmaksymalizować wysiłki na rzecz 

zapewnienia równych szans i dostępu do 

edukacji i szkoleń, które przyczynią się do 

integracji społecznej i lepszych wyników 

gospodarczych; wzywa Komisję i państwa 
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członkowskie do podniesienia rangi 

szkolenia zawodowego i położenia 

większego nacisku na uczenie się oparte 

na pracy, w tym wysokiej jakości praktyki 

zawodowe; przypomina, że należy też 

ułatwić uznawanie umiejętności zdobytych 

poza formalnym kształceniem 

i szkoleniem oraz wspieranie uczących się 

osób dorosłych; 

Or. en 

 

Poprawka  179 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto, Robert Rochefort 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6a. podkreśla, że integracja osób 

długotrwale bezrobotnych za pomocą 

indywidualnie dopasowanych działań ma 

kluczowe znaczenie w zwalczaniu ubóstwa 

i wykluczenia społecznego oraz przyczynia 

się do zrównoważonego charakteru 

krajowych systemów zabezpieczenia 

społecznego; podkreśla w tym kontekście 

znaczenie umiejętności i kompetencji 

nabywanych w pozaformalnych i 

nieformalnych środowiskach 

edukacyjnych; 

Or. en 

 

Poprawka  180 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6b. wzywa państwa członkowskie do 
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wspierania programów przygotowania 

zawodowego i pełnego korzystania z 

funduszy programu Erasmus + 

dostępnych osobom odbywającym 

praktyki, tak aby zagwarantować wysoką 

jakość i atrakcyjność tego rodzaju 

szkoleń, oraz zwraca uwagę Komisji na 

konieczność maksymalnego 

wykorzystania tego programu przez 

młodzież z regionów najbardziej 

oddalonych, o czym mowa jest w 

komunikacie Komisji w sprawie 

silniejszego i odnowionego partnerstwa 

strategicznego z regionami najbardziej 

oddalonymi UE; 

Or. pt 

 

Poprawka  181 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji o podjęcie wszelkich niezbędnych 

środków mających na celu poprawę jakości 

usług i przepisów, które są istotne dla 

właściwej równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym; wzywa do 

rozwijania dostępnych i przystępnych 

cenowo usług w zakresie opieki nad 

dzieckiem i wczesnej edukacji, a także do 

zapewnienia warunków sprzyjających 

rodzicom i opiekunom poprzez 

zapewnienie im dogodnych warunków 

korzystania z urlopu ze względów 

rodzinnych i elastycznej organizacji czasu 

pracy dzięki wykorzystaniu potencjału 

nowych technologii; w związku z tym 

kładzie nacisk na potencjał partnerstw 

publiczno-prywatnych; 

7. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji o podjęcie wszelkich niezbędnych 

środków mających na celu poprawę jakości 

usług i przepisów, które są istotne dla 

właściwej równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym; wzywa do 

rozwijania dostępnych i przystępnych 

cenowo usług w zakresie opieki nad 

dzieckiem i wczesnej edukacji, a także do 

zapewnienia warunków sprzyjających 

rodzicom i opiekunom poprzez 

zapewnienie im dogodnych warunków 

korzystania z urlopu ze względów 

rodzinnych i elastycznej organizacji czasu 

pracy; jest zaniepokojony brakiem 

perspektywy i wskaźników dotyczących 

płci w ramach europejskiego semestru 

oraz wzywa do szerszego uwzględniania 

perspektywy płci przy formułowaniu 

zaleceń dla poszczególnych krajów, 
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programów konwergencji i krajowych 

programów reform; podkreśla potrzebę 

monitorowania postępów w dziedzinie 

społecznej i płci oraz wpływu reform na 

przestrzeni czasu; 

Or. en 

 

Poprawka  182 

Kostadinka Kuneva 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji o podjęcie wszelkich niezbędnych 

środków mających na celu poprawę jakości 

usług i przepisów, które są istotne dla 

właściwej równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym; wzywa do 

rozwijania dostępnych i przystępnych 

cenowo usług w zakresie opieki nad 

dzieckiem i wczesnej edukacji, a także do 

zapewnienia warunków sprzyjających 

rodzicom i opiekunom poprzez 

zapewnienie im dogodnych warunków 

korzystania z urlopu ze względów 

rodzinnych i elastycznej organizacji czasu 

pracy dzięki wykorzystaniu potencjału 

nowych technologii; w związku z tym 

kładzie nacisk na potencjał partnerstw 

publiczno-prywatnych; 

7. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji o podjęcie wszelkich niezbędnych 

środków mających na celu poprawę jakości 

usług i przepisów, które są istotne dla 

właściwej równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym; wzywa do 

rozwijania dostępnych i przystępnych 

cenowo usług w zakresie opieki nad 

dzieckiem i wczesnej edukacji, a także do 

zapewnienia warunków sprzyjających 

rodzicom i opiekunom poprzez 

zapewnienie im dogodnych warunków 

korzystania z urlopu ze względów 

rodzinnych i elastycznej organizacji czasu 

pracy dzięki wykorzystaniu potencjału 

nowych technologii; zaznacza jednak, że 

istnieje potrzeba zdjęcia z członków 

rodziny ciężaru obowiązkowej opieki i 

zwraca się o utworzenie podlegającej 

regulacji domeny pracy domowej i 

opiekuńczej, która ułatwi zachowanie 

równowagi między życiem zawodowym a 

prywatnym, a jednocześnie przyczyni się 

do powstawania nowych miejsc pracy; w 

związku z tym kładzie nacisk na potencjał 

partnerstw publiczno-prywatnych; 

Or. en 
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Poprawka  183 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji o podjęcie wszelkich niezbędnych 

środków mających na celu poprawę jakości 

usług i przepisów, które są istotne dla 

właściwej równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym; wzywa do 

rozwijania dostępnych i przystępnych 

cenowo usług w zakresie opieki nad 

dzieckiem i wczesnej edukacji, a także do 

zapewnienia warunków sprzyjających 

rodzicom i opiekunom poprzez 

zapewnienie im dogodnych warunków 

korzystania z urlopu ze względów 

rodzinnych i elastycznej organizacji czasu 

pracy dzięki wykorzystaniu potencjału 

nowych technologii; w związku z tym 

kładzie nacisk na potencjał partnerstw 

publiczno-prywatnych; 

7. apeluje o podjęcie wszelkich 

niezbędnych środków mających na celu 

poprawę jakości usług i przepisów, które są 

istotne dla właściwej równowagi między 

życiem zawodowym a prywatnym; 

apeluje, by państwa członkowskie mogły 

wykroczyć poza ograniczenia budżetowe 

nałożone przez UE i ponownie zacząć 

inwestować w rozwój dostępnych i 

przystępnych cenowo usług w zakresie 

opieki nad dzieckiem i wczesnej edukacji, 

a także do zapewnienia warunków 

sprzyjających rodzicom i opiekunom 

poprzez zapewnienie im dogodnych 

warunków korzystania z urlopu ze 

względów rodzinnych i elastycznej 

organizacji czasu pracy dzięki 

wykorzystaniu potencjału nowych 

technologii; w związku z tym kładzie 

nacisk na potencjał partnerstw publiczno-

prywatnych; 

Or. it 

 

Poprawka  184 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji o podjęcie wszelkich niezbędnych 

środków mających na celu poprawę 

jakości usług i przepisów, które są istotne 

dla właściwej równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym; wzywa do 

rozwijania dostępnych i przystępnych 

7. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji o podjęcie wszelkich środków 

niezbędnych do poprawy jakości usług i 

przepisów, które są istotne dla właściwej 

równowagi między życiem zawodowym a 

prywatnym i równouprawnienia płci ; 

wzywa do rozwijania dostępnych, wysokiej 
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cenowo usług w zakresie opieki nad 

dzieckiem i wczesnej edukacji, a także do 

zapewnienia warunków sprzyjających 

rodzicom i opiekunom poprzez 

zapewnienie im dogodnych warunków 

korzystania z urlopu ze względów 

rodzinnych i elastycznej organizacji czasu 

pracy dzięki wykorzystaniu potencjału 

nowych technologii; w związku z tym 

kładzie nacisk na potencjał partnerstw 

publiczno-prywatnych; 

jakości i przystępnych cenowo usług w 

zakresie opieki nad dzieckiem i wczesnej 

edukacji, a także do zapewnienia 

warunków sprzyjających rodzicom i 

opiekunom poprzez zapewnienie im 

dogodnych warunków korzystania z urlopu 

ze względów rodzinnych i elastycznej 

organizacji czasu pracy; 

Or. en 

 

Poprawka  185 

Ádám Kósa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji o podjęcie wszelkich niezbędnych 

środków mających na celu poprawę jakości 

usług i przepisów, które są istotne dla 

właściwej równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym; wzywa do 

rozwijania dostępnych i przystępnych 

cenowo usług w zakresie opieki nad 

dzieckiem i wczesnej edukacji, a także do 

zapewnienia warunków sprzyjających 

rodzicom i opiekunom poprzez 

zapewnienie im dogodnych warunków 

korzystania z urlopu ze względów 

rodzinnych i elastycznej organizacji czasu 

pracy dzięki wykorzystaniu potencjału 

nowych technologii; w związku z tym 

kładzie nacisk na potencjał partnerstw 

publiczno-prywatnych; 

7. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji o podjęcie wszelkich środków 

niezbędnych do poprawy jakości usług i 

przepisów oraz sytuacji finansowej i 

podatkowej rodzin, które są istotne dla 

właściwej równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym; wzywa do 

rozwijania dostępnych i przystępnych 

cenowo usług w zakresie opieki nad 

dzieckiem i wczesnej edukacji, a także do 

zapewnienia warunków sprzyjających 

rodzicom i opiekunom poprzez 

zapewnienie im dogodnych warunków 

korzystania z urlopu ze względów 

rodzinnych i elastycznej organizacji czasu 

pracy dzięki wykorzystaniu potencjału 

nowych technologii; w związku z tym 

kładzie nacisk na potencjał partnerstw 

publiczno-prywatnych; 

Or. hu 

 

Poprawka  186 
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Ulrike Trebesius 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji o podjęcie wszelkich niezbędnych 

środków mających na celu poprawę 

jakości usług i przepisów, które są istotne 

dla właściwej równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym; wzywa do 

rozwijania dostępnych i przystępnych 

cenowo usług w zakresie opieki nad 

dzieckiem i wczesnej edukacji, a także do 

zapewnienia warunków sprzyjających 

rodzicom i opiekunom poprzez 

zapewnienie im dogodnych warunków 

korzystania z urlopu ze względów 

rodzinnych i elastycznej organizacji czasu 

pracy dzięki wykorzystaniu potencjału 

nowych technologii; w związku z tym 

kładzie nacisk na potencjał partnerstw 

publiczno-prywatnych; 

7. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji o zaproponowanie odpowiednich 

środków zgodnych z zasadą 

pomocniczości w celu poprawy jakości 

usług i przepisów krajowych, co jest 

istotne dla lepszej równowagi między 

życiem zawodowym a prywatnym; wzywa 

do rozwijania dostępnych i przystępnych 

cenowo usług w zakresie opieki nad 

dzieckiem i wczesnej edukacji, a także do 

zapewnienia warunków sprzyjających 

rodzicom i opiekunom poprzez 

zapewnienie im dogodnych warunków 

korzystania z urlopu ze względów 

rodzinnych i elastycznej organizacji czasu 

pracy dzięki wykorzystaniu potencjału 

nowych technologii; w związku z tym 

kładzie nacisk na potencjał partnerstw 

publiczno-prywatnych; 

Or. en 

 

Poprawka  187 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji o podjęcie wszelkich niezbędnych 

środków mających na celu poprawę jakości 

usług i przepisów, które są istotne dla 

właściwej równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym; wzywa do 

rozwijania dostępnych i przystępnych 

cenowo usług w zakresie opieki nad 

dzieckiem i wczesnej edukacji, a także do 

zapewnienia warunków sprzyjających 

7. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji o podjęcie wszelkich niezbędnych 

środków mających na celu poprawę jakości 

usług i przepisów, które są istotne dla 

właściwej równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym; wzywa do 

rozwijania dostępnych i przystępnych 

cenowo usług w zakresie opieki nad 

dzieckiem i wczesnej edukacji, a także do 

zapewnienia warunków sprzyjających 
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rodzicom i opiekunom poprzez 

zapewnienie im dogodnych warunków 

korzystania z urlopu ze względów 

rodzinnych i elastycznej organizacji czasu 

pracy dzięki wykorzystaniu potencjału 

nowych technologii; w związku z tym 

kładzie nacisk na potencjał partnerstw 

publiczno-prywatnych; 

rodzicom i opiekunom poprzez 

zapewnienie im dogodnych warunków 

korzystania z urlopu ze względów 

rodzinnych, przede wszystkim szkoleń i 

ochrony socjalnej, i elastycznej organizacji 

czasu pracy dzięki wykorzystaniu 

potencjału nowych technologii; w związku 

z tym kładzie nacisk na potencjał 

partnerstw publiczno-prywatnych; 

Or. pt 

 

Poprawka  188 

Verónica Lope Fontagné 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji o podjęcie wszelkich niezbędnych 

środków mających na celu poprawę 

jakości usług i przepisów, które są istotne 

dla właściwej równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym; wzywa do 

rozwijania dostępnych i przystępnych 

cenowo usług w zakresie opieki nad 

dzieckiem i wczesnej edukacji, a także do 

zapewnienia warunków sprzyjających 

rodzicom i opiekunom poprzez 

zapewnienie im dogodnych warunków 

korzystania z urlopu ze względów 

rodzinnych i elastycznej organizacji czasu 

pracy dzięki wykorzystaniu potencjału 

nowych technologii; w związku z tym 

kładzie nacisk na potencjał partnerstw 

publiczno-prywatnych; 

7. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji o podjęcie wszelkich środków 

niezbędnych do poprawy jakości usług i 

przepisów, które są istotne dla właściwej 

równowagi między życiem zawodowym a 

prywatnym; wzywa do rozwijania 

dostępnych i przystępnych cenowo usług 

opieki nad dzieckiem i innymi osobami 

niesamodzielnymi oraz wczesnej edukacji, 

a także do zapewnienia warunków 

sprzyjających rodzicom i opiekunom przez 

zapewnienie im dogodnych warunków 

korzystania z urlopu ze względów 

rodzinnych i elastycznej organizacji czasu 

pracy dzięki pełnemu wykorzystaniu 

potencjału nowych technologii; w związku 

z tym kładzie nacisk na potencjał 

partnerstw publiczno-prywatnych; 

Or. es 

 

Poprawka  189 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji o podjęcie wszelkich niezbędnych 

środków mających na celu poprawę jakości 

usług i przepisów, które są istotne dla 

właściwej równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym; wzywa do 

rozwijania dostępnych i przystępnych 

cenowo usług w zakresie opieki nad 

dzieckiem i wczesnej edukacji, a także do 

zapewnienia warunków sprzyjających 

rodzicom i opiekunom poprzez 

zapewnienie im dogodnych warunków 

korzystania z urlopu ze względów 

rodzinnych i elastycznej organizacji czasu 

pracy dzięki wykorzystaniu potencjału 

nowych technologii; w związku z tym 

kładzie nacisk na potencjał partnerstw 

publiczno-prywatnych; 

7. apeluje do państw członkowskich i 

Komisji o podjęcie wszelkich niezbędnych 

środków mających na celu poprawę jakości 

usług i przepisów, które są istotne dla 

właściwej równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym; wzywa do 

rozwijania dostępnych i przystępnych 

cenowo usług w zakresie opieki nad 

dzieckiem i wczesnej edukacji, a także do 

zapewnienia warunków sprzyjających 

rodzicom i opiekunom poprzez 

zapewnienie im dogodnych warunków 

korzystania z urlopu ze względów 

rodzinnych i elastycznej organizacji czasu 

pracy dzięki wykorzystaniu potencjału 

nowych technologii; w związku z tym 

kładzie nacisk na ważną rolę podmiotów 

świadczących usługi socjalne i 

przedsiębiorstw społecznych;  

Or. en 

 

Poprawka  190 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do wyznaczenia celów w 

zakresie opieki nad osobami starszymi, 

osobami niepełnosprawnymi i innymi 

osobami pozostającymi na utrzymaniu, 

podobnymi do celów z Barcelony, którym 

towarzyszyć będą narzędzia 

monitorowania gwarantujące osiągnięcie 

celów; wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do opracowania standardów 

jakościowych dla wszystkich usług 
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opiekuńczych, w tym ich obecności, 

przystępności i dostępności; wzywa 

państwa członkowskie i Komisję do 

zrealizowania konkluzji Rady EPSCO w 

sprawie intensyfikacji wsparcia i opieki w 

warunkach środowiskowych dla 

samodzielnego funkcjonowania i do 

opracowania jasnej strategii i dokonania 

dużych inwestycji w nowoczesne i 

wysokiej jakości usługi środowiskowe oraz 

większego wsparcia opiekunów, zwłaszcza 

będących członkami rodziny; 

Or. en 

 

Poprawka  191 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do egzekwowania na 

szczeblu europejskim i krajowym 

przejrzystości płac oraz przeprowadzenia 

na poziomie przedsiębiorstw audytów 

wynagrodzeń w celu zapewnienia 

jednakowej płacy za tę samą pracę we 

wszystkich branżach i zawodach; wzywa 

Komisję do przedstawienia, stosownie do 

przypadku, inicjatyw w celu usunięcia 

wszelkiego zróżnicowania wynagrodzenia 

ze względu na płeć, wraz z ustanowieniem 

kar dla ośrodków pośrednictwa pracy za 

naruszanie prawa do równości wskutek 

ustalania różnych wynagrodzeń dla tych 

samych kategorii stanowisk, w zależności 

od tego, czy są one zajmowane głównie 

przez mężczyzn czy przez kobiety; 

Or. en 
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Poprawka  192 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, António Marinho e 

Pinto 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. apeluje do państw członkowskich o 

zapewnienie inspekcjom pracy lub innym 

właściwym organom publicznym 

odpowiednich zasobów umożliwiających 

rozwiązanie kwestii pracy 

nierejestrowanej, a także wzmocnienie 

mechanizmów inspekcji oraz opracowanie 

środków dających osobom zatrudnionym 

w szarej strefie możliwość przejścia do 

gospodarki formalnej w celu uzyskania 

dostępu do systemu ochrony pracy i 

zabezpieczenia społecznego; 

Or. en 

 

Poprawka  193 

Krzysztof Hetman 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. wzywa państwa członkowskie i 

Komisję do przyjęcia wszystkich 

niezbędnych środków w celu zmniejszenia 

ubóstwa w Europie, zwłaszcza ubóstwa 

dzieci, zgodnie z zaleceniem Komisji z 

2013 r. pt. „Inwestowanie w dzieci: 

przerwanie cyklu marginalizacji”; 

podkreśla, że państwa członkowskie 

powinny przyjąć krajowe plany na rzecz 

redukcji ubóstwa wśród dzieci; 

Or. en 
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Poprawka  194 

Ulrike Trebesius 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. wzywa państwa członkowskie do 

zagwarantowania, że aktywna polityka 

rynku pracy będzie skuteczna i wydajna i 

zaprojektowana w taki sposób, aby 

wspierać mobilność między branżami i 

przekwalifikowywanie się osób 

zatrudnionych, co nabierze znaczenia w 

sytuacji, gdy rynek pracy dostosowuje się 

do cyfrowej transformacji gospodarki; 

Or. en 

 

Poprawka  195 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla potencjał MŚP pod 

względem tworzenia miejsc pracy i ich 

znaczenie dla całej gospodarki; uważa, że 

podstawowe znaczenie ma wspieranie 

przedsiębiorczości i poprawa otoczenia 

biznesu poprzez usuwanie obciążeń 

administracyjnych, ułatwianie dostępu do 

finansowania i sprzyjanie opracowywaniu 

modeli podatkowych i uproszczonych 

procedur wypełniania obowiązków 

podatkowych sprzyjających MŚP, 

przedsiębiorcom, mikropodmiotom i 

przedsiębiorstwom typu start-up; 

8. podkreśla potencjał MŚP pod 

względem tworzenia miejsc pracy i ich 

znaczenie dla całej gospodarki, ale 

podkreśla, że sama tylko przedsiębiorczość 

nie spowoduje uprzemysłowienia lub nie 

rozwiąże problemu bezrobocia czy 

ubóstwa, a poza tym jest to rozwiązanie, 

które nie dla wszystkich jest idealne; 

uważa, że podstawowe znaczenie ma 

ocena wysokiego wskaźnika niepowodzeń 

wśród start-upów, co pozwoli wyciągnąć 

wnioski co do tego, jak lepiej wspierać 

przedsiębiorczość i poprawić otoczenie 

biznesu, uważa, że istotne jest ułatwianie 

dostępu do finansowania i sprzyjanie 

opracowywaniu modeli podatkowych i 

uproszczonych procedur wypełniania 

obowiązków podatkowych sprzyjających 
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MŚP, przedsiębiorcom, mikropodmiotom i 

przedsiębiorstwom typu start-up, 

promowanie progresywnego poboru 

podatków, zapobieganie oszustwom 

podatkowym i brakowi danych z 

podstawowymi informacjami, które 

pozwalają zidentyfikować bazę podatkową 

i rzeczywistych właścicieli; 

Or. en 

 

Poprawka  196 

Kostadinka Kuneva 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla potencjał MŚP pod 

względem tworzenia miejsc pracy i ich 

znaczenie dla całej gospodarki; uważa, że 

podstawowe znaczenie ma wspieranie 

przedsiębiorczości i poprawa otoczenia 

biznesu poprzez usuwanie obciążeń 

administracyjnych, ułatwianie dostępu do 

finansowania i sprzyjanie opracowywaniu 

modeli podatkowych i uproszczonych 

procedur wypełniania obowiązków 

podatkowych sprzyjających MŚP, 

przedsiębiorcom, mikropodmiotom i 

przedsiębiorstwom typu start-up; 

8. podkreśla potencjał MŚP pod 

względem tworzenia miejsc pracy i ich 

znaczenie dla całej gospodarki; uważa, że 

podstawowe znaczenie ma wspieranie 

przedsiębiorczości, także dzięki rozwojowi 

i wspieraniu modelu gospodarki 

społecznej i gospodarki o obiegu 

zamkniętym i poprawa otoczenia biznesu 

poprzez usuwanie obciążeń 

administracyjnych, ułatwianie dostępu do 

finansowania i sprzyjanie opracowywaniu 

modeli podatkowych i uproszczonych 

procedur wypełniania obowiązków 

podatkowych sprzyjających MŚP, 

przedsiębiorcom, mikropodmiotom i 

przedsiębiorstwom typu start-up; 

Or. en 

 

Poprawka  197 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, António Marinho e 

Pinto, Robert Rochefort 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 
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Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla potencjał MŚP pod 

względem tworzenia miejsc pracy i ich 

znaczenie dla całej gospodarki; uważa, że 

podstawowe znaczenie ma wspieranie 

przedsiębiorczości i poprawa otoczenia 

biznesu poprzez usuwanie obciążeń 

administracyjnych, ułatwianie dostępu do 

finansowania i sprzyjanie opracowywaniu 

modeli podatkowych i uproszczonych 

procedur wypełniania obowiązków 

podatkowych sprzyjających MŚP, 

przedsiębiorcom, mikropodmiotom i 

przedsiębiorstwom typu start-up; 

8. podkreśla potencjał MŚP, a także 

usług opieki zdrowotnej i socjalnych oraz 

przedsiębiorstw społecznych pod 

względem tworzenia miejsc pracy i ich 

znaczenie dla całej gospodarki; uważa, że 

podstawowe znaczenie ma wspieranie 

przedsiębiorczości i poprawa otoczenia 

biznesu poprzez usuwanie obciążeń 

administracyjnych, ułatwianie dostępu do 

finansowania i sprzyjanie opracowywaniu 

modeli podatkowych i uproszczonych 

procedur wypełniania obowiązków 

podatkowych sprzyjających MŚP, 

przedsiębiorcom, mikropodmiotom i 

przedsiębiorstwom typu start-up; 

Or. en 

 

Poprawka  198 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla potencjał MŚP pod 

względem tworzenia miejsc pracy i ich 

znaczenie dla całej gospodarki; uważa, że 

podstawowe znaczenie ma wspieranie 

przedsiębiorczości i poprawa otoczenia 

biznesu poprzez usuwanie obciążeń 

administracyjnych, ułatwianie dostępu do 

finansowania i sprzyjanie opracowywaniu 

modeli podatkowych i uproszczonych 

procedur wypełniania obowiązków 

podatkowych sprzyjających MŚP, 

przedsiębiorcom, mikropodmiotom i 

przedsiębiorstwom typu start-up; 

8. podkreśla potencjał MŚP pod 

względem tworzenia miejsc pracy i ich 

znaczenie dla całej gospodarki; uważa, że 

podstawowe znaczenie ma wspieranie 

przedsiębiorczości i poprawa otoczenia 

biznesu przez dostosowanie wymogów 

administracyjnych, ułatwianie 

mikroprzedsiębiorstwom dostępu do 

ochrony socjalnej i finansowania, 

sprzyjanie opracowywaniu modeli 

podatkowych i uproszczonych procedur 

wypełniania obowiązków podatkowych 

przyjaznych MŚP, przedsiębiorcom, 

mikropodmiotom i przedsiębiorstwom typu 

start-up; 

Or. en 
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Poprawka  199 

Verónica Lope Fontagné 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla potencjał MŚP pod 

względem tworzenia miejsc pracy i ich 

znaczenie dla całej gospodarki; uważa, że 

podstawowe znaczenie ma wspieranie 

przedsiębiorczości i poprawa otoczenia 

biznesu poprzez usuwanie obciążeń 

administracyjnych, ułatwianie dostępu do 

finansowania i sprzyjanie opracowywaniu 

modeli podatkowych i uproszczonych 

procedur wypełniania obowiązków 

podatkowych sprzyjających MŚP, 

przedsiębiorcom, mikropodmiotom i 

przedsiębiorstwom typu start-up; 

8. podkreśla potencjał MŚP pod 

względem tworzenia miejsc pracy i ich 

znaczenie dla całej gospodarki; uważa, że 

podstawowe znaczenie ma wspieranie 

przedsiębiorczości i poprawa otoczenia 

biznesu poprzez usuwanie obciążeń 

administracyjnych, ułatwianie dostępu do 

finansowania i sprzyjanie opracowywaniu 

modeli podatkowych i uproszczonych 

procedur wypełniania obowiązków 

podatkowych sprzyjających MŚP, 

przedsiębiorcom, osobom 

samozatrudnionym, mikropodmiotom, 

przedsiębiorstwom typu start-up i 

przedsiębiorstwom społecznym; 

Or. es 

 

Poprawka  200 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 8a. wzywa Komisję do wykorzystania 

semestru UE w celu wspierania tworzenia 

zielonych miejsc pracy; wzywa Komisję do 

wydania zaleceń dla poszczególnych 

krajów, które mogą się przyczynić do 

zwiększenia zatrudnienia i zredukowania 

śladu ekologicznego, oraz wzywa do 

opracowania szczegółowej i niezależnej 

analizy kosztów i korzyści przesunięcia 

obciążeń podatkowych (np. zamiast 
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opodatkowania pracy podatek 

ekologiczny); podkreśla, że takie zalecenia 

nie mogą mieć niepożądanych skutków 

dla systemu zabezpieczenia społecznego 

lub nadmiernie wpływać na osoby o 

niskich dochodach; 

Or. en 

 

Poprawka  201 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 8a. wzywa państwa członkowskie, by 

opracowały strategie polityczne, które 

będą sprzyjać autentycznej 

przedsiębiorczości wśród młodych ludzi od 

wczesnego wieku, stwarzając im 

możliwość odbycia staży i wizyt w 

przedsiębiorstwach; w tym kontekście 

wzywa Komisję Europejską do 

kontynuowania programu „Erasmus dla 

młodych przedsiębiorców”; wzywa 

państwa członkowskie do wspierania 

stowarzyszeń i inicjatyw, które pomagają 

młodym przedsiębiorcom rozwijać 

innowacyjne projekty; 

Or. pt 

 

Poprawka  202 

Ulrike Trebesius 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 8a. zauważa, że kobiety nadal 

stanowią mniejszość na rynku pracy; w 

tym kontekście uważa, że elastyczne 
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umowy o pracę, w tym dobrowolne umowy 

dotyczące zatrudnienia na czas określony 

lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, 

mogą odegrać istotną rolę w procesie 

zwiększania aktywności zawodowej grup 

społecznych, które w przeciwnym 

wypadku mogłyby doświadczyć 

wykluczenia z rynku pracy, również 

kobiet; 

Or. en 

 

Poprawka  203 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 8b. przypomina, że przedsiębiorstwa 

gospodarki społecznej odegrały kluczową 

rolę w ograniczaniu skutków kryzysu; 

podkreśla ponadto konieczność szerszego 

wsparcia tych przedsiębiorstw, zwłaszcza 

jeśli chodzi o dostęp do różnych form 

finansowania, a mianowicie do funduszy 

europejskich, i ograniczenia obciążeń 

administracyjnych; nalega na 

konieczność zapewnienia im ram 

prawnych, dzięki którym ich działalność 

będzie uznawana w UE i które pozwolą im 

uniknąć nieuczciwej 

konkurencji; ubolewa, że ocena ich 

działalności nie znalazła odzwierciedlenia 

w rocznej analizie wzrostu gospodarczego, 

o co zwracał się Parlament;  

Or. pt 

 

Poprawka  204 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp 8 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 8b. podkreśla konieczność lepszej 

koordynacji polityki podatkowej i 

zwiększenia efektywności i przejrzystości 

systemów podatkowych w zakresie poboru 

podatków i ich redystrybucji w celu 

wsparcia odpowiedniego finansowania 

systemów opieki społecznej; 

Or. en 

 

Poprawka  205 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 8. wzywa państwa członkowskie do 

zdwojenia wysiłków w celu 

przekształcenia pracy nierejestrowanej w 

pracę rejestrowaną dzięki szerszemu 

stosowaniu mechanizmów inspekcji pracy 

oraz wprowadzeniu środków 

umożliwiających osobom pracującym 

przejście z szarej strefy do gospodarki 

formalnej; przypomina państwom 

członkowskim o istnieniu platformy ds. 

pracy nierejestrowanej, w której powinny 

aktywnie uczestniczyć wymieniając 

najlepsze praktyki, w celu rozwiązania 

problemu pracy nierejestrowanej, firm-

przykrywek i fikcyjnego 

samozatrudnienia, ponieważ zjawiska te 

szkodzą zarówno jakości pracy, jak i 

dostępowi osób pracujących do systemów 

opieki społecznej i krajowym finansom 

publicznym, co prowadzi do nieuczciwej 

konkurencji między przedsiębiorstwami 

europejskimi; 

Or. pt 
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Poprawka  206 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o inwestowanie w rozwój 

nowych technologii produkcyjnych i usług 

oraz o ich wspieranie; podkreśla ich 

możliwości w zakresie zwiększania 

wydajności, tworzenia nowych miejsc 

pracy i pobudzania długoterminowego 

wzrostu gospodarczego; 

9. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o inwestowanie w rozwój 

nowych technologii produkcyjnych i usług 

oraz o ich wspieranie w ramach 

sprawiedliwej transformacji; podkreśla ich 

możliwości w zakresie zwiększania 

stabilności, tworzenia nowych wysokiej 

jakości miejsc pracy i pobudzania 

długoterminowego rozwoju; 

Or. en 

 

Poprawka  207 

Ulrike Trebesius 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o inwestowanie w rozwój 

nowych technologii produkcyjnych i usług 

oraz o ich wspieranie; podkreśla ich 

możliwości w zakresie zwiększania 

wydajności, tworzenia nowych miejsc 

pracy i pobudzania długoterminowego 

wzrostu gospodarczego; 

9. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o inwestowanie w badania 

naukowe i rozwój nowych technologii 

produkcyjnych i usług oraz o ich 

wspieranie; podkreśla ich możliwości w 

zakresie zwiększania wydajności, 

tworzenia nowych miejsc pracy i 

pobudzania długoterminowego wzrostu 

gospodarczego; 

Or. en 

 

Poprawka  208 

Georgi Pirinski, Javi López 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 9a. jest zaniepokojony, że 

wykorzystywanie bardziej elastycznych i 

nietypowych form zatrudnienia zagraża 

bezpieczeństwu zatrudnienia, płacom, 

warunkom pracy i może potencjalnie 

prowadzić do wykluczenia z ochrony 

socjalnej; wzywa państwa członkowskie 

do przedstawienia i wdrożenia 

odpowiednich przepisów prawa pracy i w 

zakresie zabezpieczenia społecznego, aby 

przeciwdziałać zagrożeniom dla 

bezpieczeństwa zatrudnienia, płac, 

warunków pracy i ochrony socjalnej 

powodowanym przez szybko rosnącą 

liczbę elastycznych i nietypowych form 

zatrudnienia; 

Or. en 

 

Poprawka  209 

Verónica Lope Fontagné 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 9a. zwraca się do Komisji i państw 

członkowskich, by zgodnie ze strategią 

„Europa 2020” wspierały inwestycje w 

sektorze badań i rozwoju; zaznacza, że 

inwestycje w tym sektorze przyczyniają się 

do wzrostu konkurencyjności i 

produktywności w gospodarce, a przez to 

sprzyjają tworzeniu stabilnych miejsc 

pracy i wzrostowi wynagrodzeń; 

Or. es 
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Poprawka  210 

Verónica Lope Fontagné 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 9b. podkreśla, że należy zapewnić 

dostęp do sieci szerokopasmowych we 

wszystkich regionach, w tym na obszarach 

wiejskich i w regionach o trwałych 

niekorzystnych warunkach 

przyrodniczych lub demograficznych, by 

sprzyjać harmonijnemu rozwojowi w całej 

UE; 

Or. es 

 

Poprawka  211 

Ádám Kósa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. uważa, że niż demograficzny, który 

w różnym stopniu dotyka regiony UE, 

stanowi jedną z najpoważniejszych 

przeszkód utrudniających wzrost 

gospodarczy w UE; apeluje do Komisji i 

państw członkowskich o wprowadzenie 

środków przygotowanych z myślą o 

stawieniu czoła temu wyzwaniu; podkreśla 

fakt, że niż demograficzny wymaga 

holistycznego podejścia, które powinno 

obejmować dostosowanie niezbędnej 

infrastruktury oraz lepsze usługi publiczne 

i elastyczną organizację czasu pracy; 

10. uważa, że niż demograficzny, który 

w różnym stopniu dotyka regiony UE, to 

tylko jedna z najpoważniejszych przeszkód 

utrudniających wzrost gospodarczy w UE, 

wymagających zróżnicowanego podejścia 

i zaangażowania, przy poszanowaniu 

uprawnień państw członkowskich i woli 

miejscowego elektoratu; apeluje do 

Komisji i państw członkowskich o 

wprowadzenie środków przygotowanych z 

myślą o stawieniu czoła temu wyzwaniu; 

podkreśla fakt, że niż demograficzny 

wymaga holistycznego podejścia, które 

powinno obejmować dostosowanie 

niezbędnej infrastruktury oraz lepsze 

usługi publiczne i elastyczną organizację 

czasu pracy; 

Or. hu 
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Poprawka  212 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. uważa, że niż demograficzny, który 

w różnym stopniu dotyka regiony UE, 

stanowi jedną z najpoważniejszych 

przeszkód utrudniających wzrost 

gospodarczy w UE; apeluje do Komisji i 

państw członkowskich o wprowadzenie 

środków przygotowanych z myślą o 

stawieniu czoła temu wyzwaniu; podkreśla 

fakt, że niż demograficzny wymaga 

holistycznego podejścia, które powinno 

obejmować dostosowanie niezbędnej 

infrastruktury oraz lepsze usługi publiczne 

i elastyczną organizację czasu pracy; 

10. uważa, że niż demograficzny, który 

w różnym stopniu dotyka regiony UE, 

stanowi jedną z najpoważniejszych 

przeszkód utrudniających wzrost 

gospodarczy w UE; apeluje do Komisji i 

państw członkowskich o wprowadzenie 

środków przygotowanych z myślą o 

stawieniu czoła temu wyzwaniu; podkreśla 

fakt, że niż demograficzny wymaga 

holistycznego podejścia, które powinno 

obejmować dostosowanie niezbędnej 

infrastruktury oraz lepsze usługi publiczne 

i elastyczną organizację czasu pracy; 

podkreśla, że innowacyjne formy 

zatrudnienia powinny iść w parze 

z bezpieczeństwem zatrudnienia 

i dostępem do ochrony socjalnej; 

Or. en 

 

Poprawka  213 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. uważa, że niż demograficzny, który 

w różnym stopniu dotyka regiony UE, 

stanowi jedną z najpoważniejszych 

przeszkód utrudniających wzrost 

gospodarczy w UE; apeluje do Komisji i 

państw członkowskich o wprowadzenie 

środków przygotowanych z myślą o 

stawieniu czoła temu wyzwaniu; 

podkreśla fakt, że niż demograficzny 

wymaga holistycznego podejścia, które 

powinno obejmować dostosowanie 

10. z niepokojem odnotowuje spadek 

liczby ludności, który w różnym stopniu 

dotyka wszystkie regiony UE; podkreśla, 

że państwa członkowskie powinny jak 

najszybciej odzyskać niezależność 

gospodarczą i monetarną, aby móc 

skutecznie stawić czoła kryzysowi 

zatrudnienia i przygotować, za pomocą 

odpowiednich inwestycji publicznych, 

długoterminowy strukturalny plan 

zwiększenia współczynnika urodzeń, który 
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niezbędnej infrastruktury oraz lepsze 

usługi publiczne i elastyczną organizację 

czasu pracy; 

powinien obejmować dostosowanie 

infrastruktury oraz lepsze usługi publiczne; 

Or. it 

Poprawka  214 

Kostadinka Kuneva 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. uważa, że niż demograficzny, który 

w różnym stopniu dotyka regiony UE, 

stanowi jedną z najpoważniejszych 

przeszkód utrudniających wzrost 

gospodarczy w UE; apeluje do Komisji i 

państw członkowskich o wprowadzenie 

środków przygotowanych z myślą o 

stawieniu czoła temu wyzwaniu; podkreśla 

fakt, że niż demograficzny wymaga 

holistycznego podejścia, które powinno 

obejmować dostosowanie niezbędnej 

infrastruktury oraz lepsze usługi publiczne 

i elastyczną organizację czasu pracy; 

10. uważa, że niż demograficzny, który 

w różnym stopniu dotyka regiony UE, 

stanowi jedną z najpoważniejszych 

przeszkód utrudniających wzrost 

gospodarczy w UE; apeluje do Komisji i 

państw członkowskich o wprowadzenie 

środków przygotowanych z myślą o 

stawieniu czoła temu wyzwaniu; podkreśla 

fakt, że niż demograficzny wymaga 

holistycznego podejścia, które powinno 

obejmować dostosowanie niezbędnej 

infrastruktury oraz lepsze usługi publiczne 

i dobrowolną elastyczną organizację czasu 

pracy gwarantującą ochronę socjalną; 

Or. en 

 

Poprawka  215 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. uważa, że niż demograficzny, który 

w różnym stopniu dotyka regiony UE, 

stanowi jedną z najpoważniejszych 

przeszkód utrudniających wzrost 

gospodarczy w UE; apeluje do Komisji i 

państw członkowskich o wprowadzenie 

10. uważa, że niż demograficzny, który 

w różnym stopniu dotyka regiony UE, 

stanowi jedną z najpoważniejszych 

przeszkód utrudniających rozwój UE; 

apeluje do Komisji i państw członkowskich 

o wprowadzenie środków przygotowanych 
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środków przygotowanych z myślą o 

stawieniu czoła temu wyzwaniu; podkreśla 

fakt, że niż demograficzny wymaga 

holistycznego podejścia, które powinno 

obejmować dostosowanie niezbędnej 

infrastruktury oraz lepsze usługi publiczne 

i elastyczną organizację czasu pracy; 

z myślą o stawieniu czoła temu wyzwaniu; 

podkreśla fakt, że niż demograficzny 

wymaga holistycznego podejścia, które 

powinno obejmować dostosowanie 

niezbędnej infrastruktury, wysokiej jakości 

i godziwie wynagradzane zatrudnienie 
oraz lepsze usługi publiczne i elastyczną 

organizację czasu pracy; 

Or. en 

 

Poprawka  216 

Verónica Lope Fontagné 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

Komisja uwzględniła w Europejskim 

programie statystycznym potrzebę 

prezentowania danych statystycznych o 

problemach demograficznych, takich jak 

wyludnienie czy rozproszenie ludności; 

uważa, że dane te przedstawiają 

wiarygodny obraz problemów, przed 

jakimi stoją te regiony, i pozwalają na 

znalezienie lepszych rozwiązań; zwraca 

się do Komisji o uwzględnienie tych 

danych statystycznych przy 

opracowywaniu przyszłych wieloletnich 

ram finansowych; 

Or. es 

 

Poprawka  217 

Robert Rochefort, Enrique Calvet Chambon 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. wzywa państwa członkowskie i 
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Komisję, by zachęcały do uczenia się przez 

całe życie, szczególnie starszych 

pracowników, w celu dostosowania 

kompetencji i zwiększenia szans na 

zatrudnienie; 

Or. fr 

Poprawka  218 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. przypomina, że wydłużenie 

średniego trwania życia wymaga 
dostosowania systemów emerytalnych w 

celu zapewnienia dobrej jakości życia 

osobom starszym; podkreśla, że cel ten 

można osiągnąć dzięki powiązaniu wieku 
emerytalnego nie tylko ze średnim 

trwaniem życia, lecz także z latami 

składowymi, oraz dzięki zapobieganiu 

wcześniejszemu opuszczaniu rynku pracy; 

11. zaznacza, że średnie trwanie życia 

skróciło się w 2016 r. po raz pierwszy od 

2002 r. oraz że konieczne jest dokonanie 

oceny czy jest to trwały trend wymagający 
dostosowania systemów emerytalnych; 

podkreśla, że zagwarantowanie dobrej 

jakości życia osobom starszym można 

osiągnąć dzięki powszechnemu dostępowi 

do publicznych, solidarnych i 

odpowiednich systemów emerytalnych; 

wzywa Komisję do wsparcia państw 

członkowskich we wzmacnianiu 

publicznych i zakładowych systemów 

emerytalnych w celu zapewnienia 

odpowiedniego dochodu emerytalnego 

powyżej progu ubóstwa oraz w celu 

umożliwienia emerytom utrzymania 

dotychczasowego poziomu egzystencji 

oraz godnego i niezależnego życia; 

ponownie apeluje o zaliczanie okresów 

sprawowania opieki w systemach 

emerytalnych, mające na celu 

zrekompensowanie utraconych składek 

kobiet i mężczyzn w wyniku opieki nad 

dziećmi lub długotrwałych obowiązków 

opiekuńczych, jako narzędzie 

zmniejszania zróżnicowania emerytur ze 

względu na płeć; podkreśla, że chociaż 

systemy emerytur indywidualnych mogą 

być ważnym narzędziem poprawy 

adekwatności emerytur, ustawowe systemy 
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emerytalne oparte na solidarności 

pozostają najskuteczniejszym narzędziem 

walki z ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym w podeszłym wieku; 

Or. en 

 

Poprawka  219 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. przypomina, że wydłużenie 

średniego trwania życia wymaga 

dostosowania systemów emerytalnych w 

celu zapewnienia dobrej jakości życia 

osobom starszym; podkreśla, że cel ten 

można osiągnąć dzięki powiązaniu wieku 

emerytalnego nie tylko ze średnim 

trwaniem życia, lecz także z latami 

składowymi, oraz dzięki zapobieganiu 

wcześniejszemu opuszczaniu rynku pracy; 

11. przypomina, że wydłużenie 

średniego trwania życia wymaga 

dostosowania systemów emerytalnych w 

celu zapewnienia dobrej jakości życia 

osobom starszym; podkreśla, że cel ten 

można osiągnąć dzięki powiązaniu wieku 

emerytalnego nie tylko ze średnim 

trwaniem życia, lecz także z latami 

składowymi, oraz dzięki zapobieganiu 

wcześniejszemu opuszczaniu rynku pracy; 

podkreśla, że absurdalne zjawisko 

wydłużania okresu zatrudnienia w 

sytuacji gdy borykamy się z problemem 

bezrobocia wśród młodzieży należy 

ograniczyć, jednocześnie należy uznawać 

umiejętności uchodźców i migrantów lub 

oferować im możliwości rozwoju 

umiejętności, co ułatwi im wejście na 

rynek pracy, a jednocześnie zwiększy 

stabilność systemów emerytalnych; 

Or. en 

 

Poprawka  220 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 
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Projekt rezolucji Poprawka 

11. przypomina, że wydłużenie 

średniego trwania życia wymaga 

dostosowania systemów emerytalnych w 

celu zapewnienia dobrej jakości życia 

osobom starszym; podkreśla, że cel ten 

można osiągnąć dzięki powiązaniu wieku 

emerytalnego nie tylko ze średnim 

trwaniem życia, lecz także z latami 

składowymi, oraz dzięki zapobieganiu 

wcześniejszemu opuszczaniu rynku pracy; 

11. przypomina, że wydłużenie 

średniego trwania życia wymaga 

dostosowania systemów emerytalnych w 

celu zapewnienia dobrej jakości życia 

osobom starszym; podkreśla, że można to 

osiągnąć tworząc odpowiednie minimalne 

emerytury, oferując odpowiednie warunki 

pracy i możliwości osobom pragnącym 

wydłużyć okres zatrudnienia lub dzięki 

powiązaniu wieku emerytalnego nie tylko 

ze średnim trwaniem życia w zdrowiu, lecz 

także z latami składowymi; 

Or. en 

 

Poprawka  221 

Verónica Lope Fontagné 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. przypomina, że wydłużenie 

średniego trwania życia wymaga 

dostosowania systemów emerytalnych w 

celu zapewnienia dobrej jakości życia 

osobom starszym; podkreśla, że cel ten 

można osiągnąć dzięki powiązaniu wieku 

emerytalnego nie tylko ze średnim 

trwaniem życia, lecz także z latami 

składowymi, oraz dzięki zapobieganiu 

wcześniejszemu opuszczaniu rynku pracy; 

11. przypomina, że wydłużenie 

średniego trwania życia wymaga 

dostosowania systemów emerytalnych w 

celu zapewnienia zrównoważonego 

charakteru tych systemów oraz dobrej 

jakości życia osób starszych; podkreśla, że 

cel ten można osiągnąć dzięki powiązaniu 

wieku emerytalnego nie tylko ze średnim 

trwaniem życia, lecz także z latami 

składkowymi, oraz dzięki zapobieganiu 

wcześniejszemu opuszczaniu rynku pracy; 

Or. es 

Poprawka  222 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 
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Projekt rezolucji Poprawka 

12. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o prowadzenie polityki 

ukierunkowanej na aktywne starzenie się, 

włączenie społeczne osób starszych i 

solidarność międzypokoleniową; 

12. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o prowadzenie polityki 

ukierunkowanej na aktywne starzenie się, 

włączenie społeczne osób starszych i 

solidarność międzypokoleniową; 

przypomina, że racjonalniejsze pod 

względem kosztów systemy opieki 

zdrowotnej i opieki długotrwałej, które 

gwarantują terminowy dostęp do 

przystępnej cenowo opieki profilaktycznej 

i leczniczej dobrej jakości mają również 

zasadnicze znaczenie dla wydajności;  

Or. en 

 

Poprawka  223 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 12a. zwraca uwagę państw 

członkowskich, że w związku ze 

starzeniem się obywateli Europy i wysoką 

stopą bezrobocia wśród ludzi młodych w 

niektórych regionach UE ryzyko socjalne 

powoduje niemożność zagwarantowania 

stabilności, bezpieczeństwa, 

wystarczalności i skuteczności systemów 

zabezpieczenia społecznego w 

nadchodzących dekadach; w związku z 

tym zachęca państwa członkowskie do 

zwalczania braku zatrudnienia wśród 

osób w wieku produkcyjnym; 

Or. pt 

 

Poprawka  224 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. jest zdania, że polityka spójności, 

jako główna polityka inwestycyjna Unii 

Europejskiej, wykazała swoją skuteczność 

w zmniejszaniu nierówności i z tego 

względu w przyszłych wieloletnich ramach 

finansowych jej finansowanie należy 

utrzymać na co najmniej podobnym 

poziomie budżetowym; uważa, że 

Europejski Fundusz Społeczny nadal 

powinien pozostać głównym unijnym 

instrumentem wspierania integracji i 

reintegracji pracowników na rynku pracy; 

13. jest zdania, że polityka spójności, 

jako główna polityka inwestycyjna Unii 

Europejskiej, wykazała swoją skuteczność 

w zmniejszaniu nierówności i z tego 

względu w przyszłych wieloletnich ramach 

finansowych jej finansowanie należy 

utrzymać na co najmniej podobnym 

poziomie budżetowym; uważa, że 

Europejski Fundusz Społeczny powinien 

zostać zasilony dodatkowymi środkami, 

osiągając przynajmniej poziom 30 % 

bieżących europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych w 

kolejnych WRF, które zostaną 

przeznaczone na zwalczanie nierówności, 

zmniejszanie ubóstwa i wdrożenie zasad 

zapisanych w Europejskim filarze praw 

socjalnych; 

Or. en 

 

Poprawka  225 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. jest zdania, że polityka spójności, 

jako główna polityka inwestycyjna Unii 

Europejskiej, wykazała swoją skuteczność 

w zmniejszaniu nierówności i z tego 

względu w przyszłych wieloletnich ramach 

finansowych jej finansowanie należy 

utrzymać na co najmniej podobnym 

poziomie budżetowym; uważa, że 

Europejski Fundusz Społeczny nadal 

powinien pozostać głównym unijnym 

instrumentem wspierania integracji i 

reintegracji pracowników na rynku pracy; 

13. jest zdania, że polityka spójności, 

jako główna publiczna polityka 

inwestycyjna Unii Europejskiej, wykazała 

swoją skuteczność w zmniejszaniu 

nierówności i z tego względu w przyszłych 

wieloletnich ramach finansowych jej 

finansowanie należy utrzymać na co 

najmniej podobnym poziomie 

budżetowym; uważa, że Europejski 

Fundusz Społeczny nadal powinien 

pozostać głównym unijnym instrumentem 

wspierania integracji i reintegracji 

pracowników na rynku pracy, a także 
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wspierania działań służących włączeniu 

społecznemu, walce z ubóstwem i 

nierównością; 

Or. en 

 

Poprawka  226 

Kostadinka Kuneva 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. jest zdania, że polityka spójności, 

jako główna polityka inwestycyjna Unii 

Europejskiej, wykazała swoją skuteczność 

w zmniejszaniu nierówności i z tego 

względu w przyszłych wieloletnich ramach 

finansowych jej finansowanie należy 

utrzymać na co najmniej podobnym 

poziomie budżetowym; uważa, że 

Europejski Fundusz Społeczny nadal 

powinien pozostać głównym unijnym 

instrumentem wspierania integracji i 

reintegracji pracowników na rynku pracy; 

13. jest zdania, że polityka spójności, 

jako główna polityka inwestycyjna Unii 

Europejskiej, wykazała swoją skuteczność 

w zmniejszaniu nierówności, zwiększaniu 

włączenia i zmniejszaniu ubóstwa i z tego 

względu w przyszłych wieloletnich ramach 

finansowych jej finansowanie należy 

zwiększyć; uważa, że Europejski Fundusz 

Społeczny nadal powinien pozostać 

głównym unijnym instrumentem 

wspierania integracji i reintegracji 

pracowników na rynku pracy; 

Or. en 

 

Poprawka  227 

Krzysztof Hetman 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. dostrzega potencjał Europejskiego 

Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych (EFIS) w zakresie 

wspierania wzrostu i zatrudnienia w 

ramach projektów inwestycyjnych 

wysokiego ryzyka; jest jednak 

zaniepokojony ogromnymi 

dysproporcjami w wykorzystaniu 



 

AM\1143784PL.docx 125/141 PE616.558v03-00 

 PL 

Funduszu pomiędzy UE-15 a UE-13; [1] 

http://www.eib.org/attachments/ev/ev_eval

uation_efsi_en.pdf 

Or. en 

 

Poprawka  228 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. zwraca także uwagę na rolę 

programu EaSI w promowaniu wysokiej 

jakości i trwałego zatrudnienia, w 

gwarantowaniu odpowiedniej i godziwej 

ochrony socjalnej i w zwalczaniu 

wykluczenia społecznego i ubóstwa; 

Or. en 

 

Poprawka  229 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. jest zdania, że środki na włączenie 

społeczne i zmniejszenie ubóstwa w 

przyszłych wieloletnich ramach 

finansowych powinny wzrosnąć, oraz że 

należy zwiększyć wysiłki na rzecz 

zapobiegania i zwalczania ubóstwa dzieci; 

Or. en 

 

Poprawka  230 

Sofia Ribeiro 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. wzywa państwa członkowskie do 

dokonania oceny możliwości zmniejszenia 

presji podatkowej na artykuły pierwszej 

potrzeby, zwłaszcza żywność, co byłoby 

działaniem o podstawowym znaczeniu z 

punktu widzenia sprawiedliwości 

społecznej; 

Or. pt 

 

Poprawka  231 

Kostadinka Kuneva 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13b. podkreśla konieczność przyznania 

co najmniej 5 % EFIS na programy 

ukierunkowane na zwalczanie bezrobocia 

wśród młodzieży i długotrwałego 

bezrobocia i dopuszczenia, aby wkład UE 

przekraczał w razie potrzeby 50 % 

całkowitej sumy wymaganej dla krajów 

znajdujących się w wyjątkowo trudnej 

sytuacji; 

Or. en 

 

Poprawka  232 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13c. sugeruje wyłączenie z paktu 
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stabilności i wzrostu UE środków 

finansowych przeznaczonych na 

programy wspierające osoby bezrobotne, 

głównie dzięki aktywnej polityce rynku 

pracy, w tym tworzeniu miejsc pracy w 

krajach, w których stopa bezrobocia jest 

wyższa od średniej w strefie euro, jako 

inwestycji w kapitał ludzki, która 

podtrzyma potencjalny wzrost, ponieważ 

według EKES polityka wydatków nie 

powinna być traktowana tylko jako 

pozycja w księdze rachunkowej 

oznaczająca stratę, ale pod kątem jej 

wpływu na realną gospodarkę;  

Or. en 

 

Poprawka  233 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o zwiększenie starań 

ukierunkowanych na powszechniejszą 

integrację osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy przez usuwanie barier 

legislacyjnych i tworzenie zachęt do ich 

zatrudnienia; 

14. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o zwiększenie starań 

ukierunkowanych na powszechniejszą 

integrację osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy przez usuwanie barier 

legislacyjnych i tworzenie zachęt do ich 

zatrudnienia; podkreśla, że szkolenia i 

kształcenie są najlepszymi mechanizmami 

zwiększającymi szanse na wysokiej jakości 

zatrudnienie, i stwierdza, że należy 

wprowadzić środki pozwalające na 

integrację osób niepełnosprawnych na 

wszystkich szczeblach kształcenia i 

szkolenia, z odpowiednimi środkami 

finansowymi, które pozwolą zaspokoić 

wszystkie specjalne potrzeby; 

Or. pt 

 

Poprawka  234 
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Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o zwiększenie starań 

ukierunkowanych na powszechniejszą 

integrację osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy przez usuwanie barier 

legislacyjnych i tworzenie zachęt do ich 

zatrudnienia; 

14. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o zwiększenie starań 

ukierunkowanych na powszechniejszą 

integrację osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy przez usuwanie barier 

legislacyjnych i tworzenie zachęt do ich 

zatrudnienia; przypomina, że trzeba 

przystosować środowisko pracy do potrzeb 

osób niepełnosprawnych oraz zapewnić 

ukierunkowane wsparcie finansowe, aby 

pomóc im w pełni uczestniczyć w rynku 

pracy i życiu społecznym; 

Or. en 

 

Poprawka  235 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o zwiększenie starań 

ukierunkowanych na powszechniejszą 

integrację osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy przez usuwanie barier 

legislacyjnych i tworzenie zachęt do ich 

zatrudnienia; 

14. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o zwiększenie starań 

ukierunkowanych na powszechniejszą 

integrację osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy przez usuwanie barier 

legislacyjnych i tworzenie zachęt do ich 

zatrudnienia; wzywa Komisję do 

uwzględnienia w tablicy wyników 

zawierającej wskaźniki społeczne 

wskaźników dotyczących włączenia 

społecznego i na rynku pracy osób 

niepełnosprawnych; 

Or. en 
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Poprawka  236 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o zwiększenie starań 

ukierunkowanych na powszechniejszą 

integrację osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy przez usuwanie barier 

legislacyjnych i tworzenie zachęt do ich 

zatrudnienia; 

14. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o zwiększenie starań 

ukierunkowanych na powszechniejszą 

integrację osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy przez usuwanie barier 

legislacyjnych, zwalczanie dyskryminacji i 

dostosowanie miejsc pracy, a także 

tworzenie zachęt do ich zatrudniania; 

Or. en 

 

Poprawka  237 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto, Robert Rochefort 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. zachęca państwa członkowskie do 

wdrożenia niezbędnych środków na rzecz 

włączenia społecznego uchodźców, a także 

osób należących do mniejszości 

etnicznych lub wywodzących się z 

imigracji; 

Or. en 

 

Poprawka  238 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 
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Projekt rezolucji Poprawka 

15. podkreśla fakt, że niedostosowanie 

popytu na pracę do jej podaży stanowi 

problem, który dotyczy wszystkich 

regionów UE, w tym najbardziej 

rozwiniętych; apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o rozwiązanie tej kwestii 

przez wprowadzenie środków 

ułatwiających mobilność pracowników 

objawiającą się w zdolności do zmiany 

miejsca pracy, branży i lokalizacji w celu 

zaspokojenia popytu na pracę zarówno w 

słabiej, jak i bardziej rozwiniętych 

regionach; wzywa także Komisję i 

państwa członkowskie do zwrócenia 

szczególnej uwagi na wyjątkową sytuację 

pracowników transgranicznych i 

pracowników zatrudnionych w regionach 

peryferyjnych; 

15. podkreśla fakt, że niedostosowanie 

popytu na pracę do jej podaży stanowi 

problem, który dotyczy wszystkich 

regionów UE, oraz że nie można go 

rozwiązać zmuszając ludzi do niepewnej 

sytuacji zawodowej, przerywanych 

okresów zatrudnienia, ciągłych zmian 

pracy, branż i miast, z niewielką szansą na 

stabilność i karierę zawodową oraz awans; 

apeluje do Komisji i państw członkowskich 

o rozwiązanie tej kwestii przez 

wprowadzenie środków zapewniających 

stabilność i godne warunki pracy, które 

ułatwią mobilność pracowników 

objawiającą się w zdolności do zmiany 

miejsca pracy, branży i lokalizacji; wzywa 

także Komisję i państwa członkowskie do 

zwrócenia szczególnej uwagi na 

wyjątkową sytuację pracowników 

transgranicznych i pracowników 

zatrudnionych w regionach peryferyjnych; 

Or. en 

 

Poprawka  239 

Ulrike Trebesius 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. podkreśla fakt, że niedostosowanie 

popytu na pracę do jej podaży stanowi 

problem, który dotyczy wszystkich 

regionów UE, w tym najbardziej 

rozwiniętych; apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o rozwiązanie tej kwestii 

przez wprowadzenie środków 

ułatwiających mobilność pracowników 

objawiającą się w zdolności do zmiany 

miejsca pracy, branży i lokalizacji w celu 

zaspokojenia popytu na pracę zarówno w 

słabiej, jak i bardziej rozwiniętych 

regionach; wzywa także Komisję i państwa 

15. podkreśla fakt, że niedostosowanie 

popytu na pracę do jej podaży stanowi 

problem, który dotyczy wszystkich 

regionów UE, w tym najbardziej 

rozwiniętych; apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o rozwiązanie tej kwestii 

przez wprowadzenie środków 

ułatwiających mobilność pracowników 

objawiającą się w zdolności do zmiany 

miejsca pracy, branży i lokalizacji w celu 

zaspokojenia popytu na pracę zarówno w 

słabiej, jak i bardziej rozwiniętych 

regionach; dostrzega, że wewnątrzunijna 
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członkowskie do zwrócenia szczególnej 

uwagi na wyjątkową sytuację 

pracowników transgranicznych i 

pracowników zatrudnionych w regionach 

peryferyjnych; 

mobilność pracowników między 

państwami członkowskimi pomaga w 

zaspokojeniu podaży i popytu, ale 

podkreśla, że wysoka mobilność 

pracowników może doprowadzić do presji 

społecznej w popularnych regionach; 

wzywa także Komisję i państwa 

członkowskie do zwrócenia szczególnej 

uwagi na wyjątkową sytuację 

pracowników transgranicznych i 

pracowników zatrudnionych w regionach 

peryferyjnych; 

Or. en 

 

Poprawka  240 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. podkreśla fakt, że niedostosowanie 

popytu na pracę do jej podaży stanowi 

problem, który dotyczy wszystkich 

regionów UE, w tym najbardziej 

rozwiniętych; apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o rozwiązanie tej kwestii 

przez wprowadzenie środków 

ułatwiających mobilność pracowników 

objawiającą się w zdolności do zmiany 

miejsca pracy, branży i lokalizacji w celu 

zaspokojenia popytu na pracę zarówno w 

słabiej, jak i bardziej rozwiniętych 

regionach; wzywa także Komisję i państwa 

członkowskie do zwrócenia szczególnej 

uwagi na wyjątkową sytuację 

pracowników transgranicznych i 

pracowników zatrudnionych w regionach 

peryferyjnych; 

15. podkreśla fakt, że niedostosowanie 

popytu na pracę do jej podaży stanowi 

problem, który dotyczy wszystkich 

regionów UE, w tym najbardziej 

rozwiniętych; apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o rozwiązanie tej kwestii 

przez wprowadzenie środków 

ułatwiających mobilność pracowników 

objawiającą się w zdolności do zmiany 

miejsca pracy, branży i lokalizacji w celu 

zaspokojenia popytu na pracę zarówno w 

słabiej, jak i bardziej rozwiniętych 

regionach; wzywa także Komisję i państwa 

członkowskie do zwrócenia szczególnej 

uwagi na wyjątkową sytuację 

pracowników transgranicznych i 

pracowników zatrudnionych w regionach 

peryferyjnych i najbardziej oddalonych; 

Or. pt 

 

Poprawka  241 
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Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15a. ubolewa, że mimo wielokrotnych 

próśb Parlamentu Europejskiego regiony 

najbardziej oddalone nadal nie są 

uwzględniane w aktualnej rocznej analizie 

wzrostu gospodarczego; wzywa Komisję 

do bardziej zdecydowanego stosowania 

art. 349 TFUE w celu lepszej integracji 

regionów najbardziej oddalonych w UE z 

myślą o zagwarantowaniu równego 

traktowania regionów i wspierania 

szeroko dyskutowanej pozytywnej 

konwergencji; podkreśla, że należy w 

dalszym ciągu zwracać szczególną uwagę 

na regiony najbardziej oddalone, nie tylko 

jeśli chodzi o przydział funduszy, lecz 

również o wpływ, jaki polityka europejska 

może mieć na ich sytuację społeczną i 

poziom zatrudnienia; 

Or. pt 

 

Poprawka  242 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15a. z zadowoleniem przyjmuje nowe 

inicjatywy Komisji, takie jak rozpoczęcie 

konsultacji publicznych w sprawie 

Europejskiego Urzędu ds. Pracy, a także 

europejskiego numeru ubezpieczenia 

społecznego; wzywa zatem państwa 

członkowskie do zapewnienia 

inspektoratom pracy odpowiednich 

zasobów i apeluje również o usprawnienie 

współpracy transgranicznej między 

służbami inspekcyjnymi oraz 
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elektronicznej wymiany informacji i 

danych w celu zwiększenia skuteczności 

kontroli, których zadaniem jest zwalczanie 

nadużyć socjalnych i pracy 

nierejestrowanej oraz zapobieganie im i 

zmniejszenie obciążenia 

administracyjnego; 

Or. en 

 

Poprawka  243 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do dalszego podejmowania 

inicjatyw mających na celu zwiększenie 

dostępu do lepszej edukacji, umiejętności i 

zatrudnienia oraz do poświęcenia większej 

uwagi zielonej gospodarce i gospodarce o 

obiegu zamkniętym we wszystkich 

działaniach dotyczących umiejętności;  

Or. en 

 

Poprawka  244 

Ulrike Trebesius 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15a. uważa, że aby zachować i 

zwiększyć globalną konkurencyjność ramy 

regulujące rynek pracy w państwach 

członkowskich powinny być jasne, proste i 

elastyczne, a jednocześnie gwarantować 

wysokie standardy pracy; 
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Or. en 

 

Poprawka  245 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15b. uważa, że istotne znaczenie ma 

wspieranie dialogu międzykulturowego w 

celu ułatwienia migrantom, uchodźcom i 

osobom ubiegającym się o azyl 

wchodzenia na rynek pracy oraz integracji 

ze społeczeństwem; przypomina, że osoby 

nowo przybyłe dysponują nowymi 

umiejętnościami i wiedzą; wzywa do 

opracowania narzędzi zapewniających 

wielojęzyczne informacje o możliwościach 

w zakresie edukacji formalnej i 

nieformalnej, kształcenia zawodowego, 

praktyk zawodowych i wolontariatu; 

Or. en 

 

Poprawka  246 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15b. apeluje o większy nacisk na 

zwalczanie ubóstwa i pogłębiających się 

nierówności, i w razie potrzeby, o więcej 

inwestycji w infrastrukturę społeczną i 

wspieranie osób, które są w 

najtrudniejszej sytuacji, oraz o 

odpowiednie zajęcie się problemem 

nierówności, a mianowicie przez 

wykorzystanie systemu opieki społecznej, 

który zapewnia odpowiednie i właściwie 
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ukierunkowane wsparcie dochodu, ale 

także za pomocą odpowiedniego 

projektowania krajowego systemu 

podatkowego i świadczeń socjalnych; 

Or. en 

 

Poprawka  247 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15c. wzywa państwa członkowskie do 

włączenia aspektu płci oraz zasady 

równouprawnienia mężczyzn i kobiet do 

krajowych programów reform oraz 

programów stabilności i konwergencji w 

drodze ustanowienia celów jakościowych i 

działań odnoszących się do utrzymujących 

się różnic w traktowaniu kobiet i 

mężczyzn; 

Or. en 

 

Poprawka  248 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15c. podkreśla, że w latach 2014–2016 

realny wzrost płac pozostawał w tyle za 

wzrostem wydajności pomimo poprawy 

sytuacji na rynku pracy; przypomina, że 

wzrost płac realnych będący rezultatem 

rosnącej wydajności ma zasadnicze 

znaczenie dla niwelowania nierówności; 

Or. en 
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Poprawka  249 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. podkreśla rolę partnerów 

społecznych jako zainteresowanych 

podmiotów o kluczowym znaczeniu w 

procesie reform oraz wartość dodaną 

będącą wynikiem ich zaangażowania w 

opracowanie, uporządkowanie w 

odpowiedniej kolejności i realizację 

reform; podziela opinię, że nowe formy 

zatrudnienia na zglobalizowanym rynku 

wymagają nowych form dialogu 

społecznego; potwierdza, że państwa 

członkowskie muszą wspierać obywateli w 

zdobywaniu umiejętności wymaganych na 

rynku pracy; 

16. podkreśla rolę partnerów 

społecznych jako zainteresowanych 

podmiotów o kluczowym znaczeniu, 

krajowych praktyk w zakresie dialogu 

społecznego i społeczeństwa 

obywatelskiego w procesie reform oraz 

wartość dodaną będącą wynikiem ich 

aktywnego zaangażowania w opracowanie, 

uporządkowanie w odpowiedniej 

kolejności i realizację reform; podkreśla, 

że efektywny udział w opracowywaniu 

strategii politycznych sprawi, że partnerzy 

społeczni poczują się bardziej 

zaangażowani w krajowe reformy 

wprowadzane w następstwie zaleceń dla 

poszczególnych krajów w ramach 

semestru i będą się z ich rezultatami 

bardziej identyfikowali; podziela opinię, że 

nowe formy zatrudnienia na 

zglobalizowanym rynku wymagają nowych 

form dialogu społecznego i wzywa Komisję 

i państwa członkowskie, by wspierały 

tworzenie nowych form dialogu 

społecznego oraz rozszerzanie zakresu 

układów zbiorowych, a także ochronę tych 

nowych form zatrudnienia; 

Or. en 

 

Poprawka  250 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 
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Projekt rezolucji Poprawka 

16. podkreśla rolę partnerów 

społecznych jako zainteresowanych 

podmiotów o kluczowym znaczeniu w 

procesie reform oraz wartość dodaną 

będącą wynikiem ich zaangażowania w 

opracowanie, uporządkowanie w 

odpowiedniej kolejności i realizację 

reform; podziela opinię, że nowe formy 

zatrudnienia na zglobalizowanym rynku 

wymagają nowych form dialogu 

społecznego; potwierdza, że państwa 

członkowskie muszą wspierać obywateli w 

zdobywaniu umiejętności wymaganych na 

rynku pracy; 

16. podkreśla rolę partnerów 

społecznych jako zainteresowanych 

podmiotów o kluczowym znaczeniu w 

procesie reform oraz wartość dodaną 

będącą wynikiem ich zaangażowania w 

opracowanie, uporządkowanie w 

odpowiedniej kolejności i realizację 

reform; podziela opinię, że nowe formy 

zatrudnienia na zglobalizowanym rynku 

wymagają nowych form dialogu 

społecznego; podkreśla jednak 

konieczność odbudowania stosunków 

pracy zamiast ich dalszej deregulacji 

dzięki wspieraniu układów zbiorowych dla 

wszystkich; osoby zatrudnione powinny 

być informowane o przysługujących im 

prawach i podlegać ochronie gdy 

sygnalizują nadużycia; potwierdza, że 

państwa członkowskie muszą wspierać 

obywateli w zdobywaniu umiejętności 

wymaganych na rynku pracy; 

Or. en 

 

Poprawka  251 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. podkreśla rolę partnerów 

społecznych jako zainteresowanych 

podmiotów o kluczowym znaczeniu w 

procesie reform oraz wartość dodaną 

będącą wynikiem ich zaangażowania w 

opracowanie, uporządkowanie w 

odpowiedniej kolejności i realizację 

reform; podziela opinię, że nowe formy 

zatrudnienia na zglobalizowanym rynku 

wymagają nowych form dialogu 

społecznego; potwierdza, że państwa 

członkowskie muszą wspierać obywateli w 

zdobywaniu umiejętności wymaganych na 

16. podkreśla rolę partnerów 

społecznych jako zainteresowanych 

podmiotów o kluczowym znaczeniu w 

procesie reform oraz wartość dodaną 

będącą wynikiem ich zaangażowania w 

opracowanie, uporządkowanie w 

odpowiedniej kolejności i realizację 

reform; podziela opinię, że nowe formy 

zatrudnienia na zglobalizowanym rynku 

wymagają nowych form dialogu 

społecznego; potwierdza, że państwa 

członkowskie muszą wspierać obywateli w 

zdobywaniu umiejętności wymaganych na 
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rynku pracy; rynku pracy; uważa, że jeżeli pragniemy 

dążyć do pozytywnej konwergencji należy 

podkreślać rolę dialogu społecznego na 

wszystkich etapach procesu semestru 

europejskiego; 

Or. pt 

Poprawka  252 

Jean Lambert 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. podkreśla rolę partnerów 

społecznych jako zainteresowanych 

podmiotów o kluczowym znaczeniu w 

procesie reform oraz wartość dodaną 

będącą wynikiem ich zaangażowania w 

opracowanie, uporządkowanie w 

odpowiedniej kolejności i realizację 

reform; podziela opinię, że nowe formy 

zatrudnienia na zglobalizowanym rynku 

wymagają nowych form dialogu 

społecznego; potwierdza, że państwa 

członkowskie muszą wspierać obywateli w 

zdobywaniu umiejętności wymaganych na 

rynku pracy; 

16. podkreśla rolę partnerów 

społecznych i społeczeństwa 

obywatelskiego jako zainteresowanych 

podmiotów o kluczowym znaczeniu w 

procesie reform oraz wartość dodaną 

będącą wynikiem ich zaangażowania w 

opracowanie, uporządkowanie w 

odpowiedniej kolejności i realizację 

reform; wzywa Komisję do przedstawienia 

wytycznych i mechanizmów, dzięki którym 

można zapewnić odpowiedni udział 

wszystkich istotnych zainteresowanych 

stron; podziela opinię, że nowe formy 

zatrudnienia na zglobalizowanym rynku 

wymagają nowych form dialogu 

społecznego i obywatelskiego; 

Or. en 

 

Poprawka  253 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. podkreśla rolę partnerów 16. podkreśla rolę partnerów 
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społecznych jako zainteresowanych 

podmiotów o kluczowym znaczeniu w 

procesie reform oraz wartość dodaną 

będącą wynikiem ich zaangażowania w 

opracowanie, uporządkowanie w 

odpowiedniej kolejności i realizację 

reform; podziela opinię, że nowe formy 

zatrudnienia na zglobalizowanym rynku 

wymagają nowych form dialogu 

społecznego; potwierdza, że państwa 

członkowskie muszą wspierać obywateli w 

zdobywaniu umiejętności wymaganych na 

rynku pracy; 

społecznych i społeczeństwa 

obywatelskiego jako zainteresowanych 

podmiotów o kluczowym znaczeniu w 

procesie reform oraz wartość dodaną 

będącą wynikiem ich zaangażowania w 

opracowanie, uporządkowanie w 

odpowiedniej kolejności i realizację 

reform; podziela opinię, że nowe formy 

zatrudnienia na zglobalizowanym rynku 

wymagają nowych form dialogu 

społecznego; potwierdza, że państwa 

członkowskie muszą wspierać obywateli w 

zdobywaniu umiejętności wymaganych na 

rynku pracy; 

Or. en 

 

Poprawka  254 

Krzysztof Hetman 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. podkreśla rolę partnerów 

społecznych jako zainteresowanych 

podmiotów o kluczowym znaczeniu w 

procesie reform oraz wartość dodaną 

będącą wynikiem ich zaangażowania w 

opracowanie, uporządkowanie w 

odpowiedniej kolejności i realizację 

reform; podziela opinię, że nowe formy 

zatrudnienia na zglobalizowanym rynku 

wymagają nowych form dialogu 

społecznego; potwierdza, że państwa 

członkowskie muszą wspierać obywateli w 

zdobywaniu umiejętności wymaganych na 

rynku pracy; 

16. podkreśla rolę partnerów 

społecznych i społeczeństwa 

obywatelskiego jako zainteresowanych 

podmiotów o kluczowym znaczeniu w 

procesie reform oraz wartość dodaną 

będącą wynikiem ich zaangażowania w 

opracowanie, uporządkowanie w 

odpowiedniej kolejności i realizację 

reform; podziela opinię, że nowe formy 

zatrudnienia na zglobalizowanym rynku 

wymagają nowych form dialogu 

społecznego; potwierdza, że państwa 

członkowskie muszą wspierać obywateli w 

zdobywaniu umiejętności wymaganych na 

rynku pracy; 

Or. en 

 

Poprawka  255 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 
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Blinkevičiūtė 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. potwierdza, że państwa 

członkowskie muszą wspierać obywateli w 

zdobywaniu umiejętności wymaganych na 

rynku pracy; podkreśla, że według 

Cedefop i tablicy wyników „Europa 2020” 

dystrybucja umiejętności wśród siły 

roboczej w dużej mierze odpowiadała 

poszukiwanym na rynku pracy 

kwalifikacjom w 2016 r. oraz że podaż 

pracy przekraczała popyt na wszystkie typy 

kwalifikacji i była szczególnie wysoka w 

przypadku niskiego i średniego poziomu 

kwalifikacji; podkreśla, że prognozy 

Cedefop wskazują na podobną tendencję 

wzrostową zarówno jeśli chodzi o podaż, 

jak i popyt na umiejętności aż do 2025 r., 

oraz że oczekuje się, że zmiany poziomu 

umiejętności nastąpią szybciej w 

przypadku siły roboczej niż 

zapotrzebowania na rynku pracy; dlatego 

wzywa Komisję i państwa członkowskie do 

uważnej ponownej oceny trudności w 

dostępie do rynku pracy; jest 

zaniepokojony wzrostem wskaźnika 

zatrudnienia poniżej kwalifikacji (25 % w 

2014 r.); 

Or. en 

 

Poprawka  256 

Evelyn Regner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. podkreśla, że dyskryminacja ze 

względu na płeć jest nadal ogromna, o 

czym świadczy zróżnicowanie 
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wynagrodzenia ze względu na płeć oraz 

różnice we wskaźniku zatrudnienia 

mężczyzn i kobiet, przy średnim 

wynagrodzeniu godzinowym brutto 

pracowników o ok. 16 % wyższym niż w 

przypadku pracownic; podkreśla, że 

różnice te wynikają z niedostatecznej 

reprezentacji kobiet w dobrze płatnych 

sektorach, dyskryminacji na rynku pracy 

oraz wysokiego odsetka kobiet 

pracujących w niepełnym wymiarze 

godzin; nalega, by poczynić dalsze postępy 

na drodze do zmniejszenia tych 

różnic; wzywa w tym kontekście Komisję, 

aby wprowadziła filar równości płci oraz 

nadrzędny cel równouprawnienia płci do 

strategii „Europa 2020”; 

Or. en 

 


