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Poprawka 200
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję do wspierania 
państw członkowskich w tworzeniu lub 
rozbudowie infrastruktury opieki nad 
dziećmi, np. poprzez wyłączenie 
wszystkich wydatków publicznych 
związanych z publiczną opieką nad 
dziećmi z obliczeń deficytu budżetowego 
(w tym inwestycji współfinansowanych z 
funduszy europejskich);

Or. en

Poprawka 201
Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o włączenie do definicji i 
procesu wdrażania Europejskiego 
Zielonego Ładu konkretnego środka 
gwarantującego poszanowanie 
sprawiedliwości społecznej, tak aby 
zapewnić sprawiedliwą transformację i 
zagwarantować szczególną ochronę 
słabszym osobom i grupom społecznym;

Or. en

Poprawka 202
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
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Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję do dalszego 
włączania tablicy wskaźników społecznych 
towarzyszącej europejskiemu filarowi 
praw socjalnych do procesu 
monitorowania europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 203
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. zwraca się do Komisji o podjęcie 
wyzwań demograficznych poprzez 
przyjęcie wspólnych wytycznych opartych 
na takich wartościach jak 
równouprawnienie płci, niedyskryminacja 
i solidarność międzypokoleniowa, które to 
wytyczne mogą zostać wprowadzone na 
szczeblu krajowym w zaleceniach dla 
poszczególnych krajów, z uwzględnieniem 
krajowych różnic w kulturze i polityce 
społecznej;

Or. en

Poprawka 204
Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o skreśla się



AM\1197733PL.docx 5/88 PE646.977v01-00

PL

przedstawienie dyrektywy ramowej w 
sprawie systemów godziwego dochodu 
minimalnego, by zapewnić w ten sposób 
minimum ochrony socjalnej;

Or. en

Poprawka 205
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie dyrektywy ramowej w 
sprawie systemów godziwego dochodu 
minimalnego, by zapewnić w ten sposób 
minimum ochrony socjalnej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 206
Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie dyrektywy ramowej w 
sprawie systemów godziwego dochodu 
minimalnego, by zapewnić w ten sposób 
minimum ochrony socjalnej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 207
Anne Sander

Projekt rezolucji
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Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie dyrektywy ramowej w 
sprawie systemów godziwego dochodu 
minimalnego, by zapewnić w ten sposób 
minimum ochrony socjalnej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 208
Jeroen Lenaers

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie dyrektywy ramowej w 
sprawie systemów godziwego dochodu 
minimalnego, by zapewnić w ten sposób 
minimum ochrony socjalnej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 209
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie dyrektywy ramowej w 
sprawie systemów godziwego dochodu 
minimalnego, by zapewnić w ten sposób 
minimum ochrony socjalnej;

8. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie dyrektywy ramowej w 
sprawie systemów godziwego dochodu 
minimalnego, by zapewnić w ten sposób 
minimum ochrony socjalnej i 
zagwarantować, że ani bezpośredni 
beneficjent, ani jego rodzina nie żyją 
powyżej granicy ubóstwa; stwierdza, że 
dochód minimalny musi być środkiem 
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tymczasowym i przejściowym, mającym na 
celu godne traktowanie osób znajdujących 
się w sytuacji większej deprywacji i 
podatnych na zagrożenia, a zatem 
wymaga uzupełniających środków 
integracji poprzez publiczną politykę 
zatrudnienia oraz wspieranie i 
promowanie krajowych zdolności 
produkcyjnych, aby pobudzić tworzenie 
godnych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 210
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie dyrektywy ramowej w 
sprawie systemów godziwego dochodu 
minimalnego, by zapewnić w ten sposób 
minimum ochrony socjalnej;

8. zwraca się do Komisji o ocenę i 
przeprowadzenie analizy porównawczej 
różnych systemów dochodu minimalnego 
istniejących w UE; zwraca się do Komisji 
o sporządzenie sprawozdania, 
wyciągnięcie wniosków i podkreślenie 
najlepszych praktyk w tej dziedzinie, by 
zapewnić w ten sposób minimum ochrony 
socjalnej;

Or. en

Poprawka 211
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie dyrektywy ramowej w 

8. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie dyrektywy ramowej w 
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sprawie systemów godziwego dochodu 
minimalnego, by zapewnić w ten sposób 
minimum ochrony socjalnej;

sprawie systemów godziwego dochodu 
minimalnego, by zapewnić w ten sposób 
minimum ochrony socjalnej, sieci 
bezpieczeństwa gwarantującej wszystkim 
obywatelom godne życie;

Or. en

Poprawka 212
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie dyrektywy ramowej w 
sprawie systemów godziwego dochodu 
minimalnego, by zapewnić w ten sposób 
minimum ochrony socjalnej;

8. zwraca się do Komisji o rozważenie 
działań wspierających państwa 
członkowskie zmierzających do 
ustanowienia sprawiedliwej płacy 
minimalnej, zapewniającej godny poziom 
życia w stosunku do warunków 
gospodarczych w każdym państwie 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 213
Marianne Vind

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie dyrektywy ramowej w 
sprawie systemów godziwego dochodu 
minimalnego, by zapewnić w ten sposób 
minimum ochrony socjalnej;

8. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie kompleksowej i ambitnej 
europejskiej strategii na rzecz ubogich 
pracujących, a następnie konkretnych 
wniosków mających na celu 
przeciwdziałanie podstawowym 
przyczynom ubóstwa osób pracujących w 
Europie;

Or. en
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Poprawka 214
Romana Tomc

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie dyrektywy ramowej w 
sprawie systemów godziwego dochodu 
minimalnego, by zapewnić w ten sposób 
minimum ochrony socjalnej;

8. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie ram dotyczących systemów 
dochodu minimalnego, by zapewnić w ten 
sposób minimum ochrony socjalnej;

Or. en

Poprawka 215
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie nowo wybranej Komisji do 
przedstawienia – w pierwszych 100 dniach 
jej mandatu – unijnej strategii na rzecz 
równouprawnienia płci, w tym wiążących 
środków w zakresie przejrzystości 
wynagrodzeń; wzywa Komisję do 
uzupełnienia tej inicjatywy narzędziami 
zapewniającymi obiektywne kryteria, 
które umożliwiają neutralne pod 
względem płci ocenę i porównanie 
wartości pracy w różnych sektorach w 
celu osiągnięcia równości wynagrodzeń 
dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę i 
pracę o takiej samej wartości we 
wszystkich sektorach i zawodach;

Or. en
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Poprawka 216
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. ponownie wyraża zaniepokojenie 
poziomem bezdomności i wykluczenia 
mieszkaniowego; apeluje o ściślejsze 
monitorowanie i zalecenia w tym zakresie 
w ramach semestru; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do podjęcia pilnych 
działań w celu osiągnięcia postępów w 
realizacji 19. priorytetu Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

Or. en

Poprawka 217
France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. apeluje o zintegrowane działania w 
odpowiedzi na brak mieszkań po 
przystępnych cenach, złe warunki 
mieszkaniowe, wykluczenie mieszkaniowe 
i bezdomność;

skreśla się

Or. en

Poprawka 218
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka
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9. apeluje o zintegrowane działania w 
odpowiedzi na brak mieszkań po 
przystępnych cenach, złe warunki 
mieszkaniowe, wykluczenie mieszkaniowe 
i bezdomność;

9. apeluje o zintegrowane działania w 
celu zapobieżenia brakowi mieszkań po 
przystępnych cenach, złym warunkom 
mieszkaniowym, wykluczeniu 
mieszkaniowemu oraz w celu 
wyeliminowania bezdomności; zwraca się 
do Komisji o zaproponowanie 
europejskich ram na rzecz socjalnego i 
niedrogiego mieszkalnictwa w celu 
skutecznej koordynacji działań 
politycznych państw członkowskich 
zgodnie z zaleceniem nr 19 Europejskiego 
filaru praw socjalnych; zwraca uwagę, że 
Komisja powinna zbadać możliwość 
wdrożenia istniejących udanych modeli, a 
mianowicie projektu Housing First 
(najpierw mieszkanie), za pomocą 
odpowiednich funduszy, takich jak 
Europejski Fundusz Społeczny Plus i 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego; podkreśla ponadto 
potrzebę gromadzenia przez Komisję i 
państwa członkowskie lepszych i bardziej 
zharmonizowanych danych na temat 
liczby osób bezdomnych w Europie, 
ponieważ stanowi to podstawę każdej 
skutecznej polityki publicznej;

Or. en

Poprawka 219
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. apeluje o zintegrowane działania w 
odpowiedzi na brak mieszkań po 
przystępnych cenach, złe warunki 
mieszkaniowe, wykluczenie mieszkaniowe 
i bezdomność;

9. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zintegrowane działania w 
odpowiedzi na brak mieszkań po 
przystępnych cenach, złe warunki 
mieszkaniowe, ubóstwo energetyczne i 
wykluczenie mieszkaniowe; zwraca się do 



PE646.977v01-00 12/88 AM\1197733PL.docx

PL

Komisji o zaproponowanie unijnych ram 
dla krajowych strategii na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności i wzywa 
państwa członkowskie do 
przygotowywania strategii na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności z 
uwzględnieniem zasady Housing First 
(najpierw mieszkanie), nadania 
priorytetowego znaczenia zapewnieniu 
bezdomnym stałego mieszkania i 
zaprzestania kryminalizacji bezdomności;

Or. en

Poprawka 220
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. apeluje o zintegrowane działania 
w odpowiedzi na brak mieszkań po 
przystępnych cenach, złe warunki 
mieszkaniowe, wykluczenie mieszkaniowe 
i bezdomność;

9. wzywa do zintegrowanych działań 
w odpowiedzi na brak mieszkań po 
przystępnych cenach, złe warunki 
mieszkaniowe, wykluczenie mieszkaniowe 
i bezdomność; apeluje do Komisji i 
wszystkich państw członkowskich UE o 
poparcie kwalifikowalności inwestycji w 
mieszkalnictwo publiczne w ramach 
Funduszu Spójności (poprawa 
istniejącego mieszkalnictwa publicznego i 
ewentualnie budowa nowych budynków 
mieszkalnych), usunięcie tego rodzaju 
inwestycji z kryteriów deficytu i dokonanie 
przeglądu zasad pomocy państwa w tym 
zakresie;

Or. en

Poprawka 221
Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. apeluje o zintegrowane działania w 
odpowiedzi na brak mieszkań po 
przystępnych cenach, złe warunki 
mieszkaniowe, wykluczenie mieszkaniowe 
i bezdomność;

9. jest zaniepokojony wzrostem 
bezdomności w większości państw 
członkowskich; podkreśla, że wzrost 
bezdomności ma podłoże zarówno 
osobiste, indywidualne, jak i strukturalne, 
takie jak migracja z państw niebędących 
członkami UE, migracja z państw 
członkowskich UE z powodu ubóstwa, 
brak mieszkań po przystępnych cenach 
oraz niewłaściwa polityka mieszkaniowa; 
wzywa państwa członkowskie do wymiany 
informacji i najlepszych praktyk w celu 
rozwiązania tego pilnego problemu 
społecznego;

Or. en

Poprawka 222
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. apeluje o zintegrowane działania w 
odpowiedzi na brak mieszkań po 
przystępnych cenach, złe warunki 
mieszkaniowe, wykluczenie mieszkaniowe 
i bezdomność;

9. apeluje o zintegrowane działania w 
odpowiedzi na brak mieszkań po 
przystępnych cenach, złe warunki 
mieszkaniowe, niedostępność mieszkań, 
wykluczenie mieszkaniowe i bezdomność, 
o zaprzestanie inwestowania w wydzielone 
placówki stacjonarne i przeprowadzenie 
szybkiej deinstytucjonalizacji osób z 
niepełnosprawnością oraz zakazanie 
przymusowych eksmisji;

Or. en

Poprawka 223
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. apeluje o zintegrowane działania w 
odpowiedzi na brak mieszkań po 
przystępnych cenach, złe warunki 
mieszkaniowe, wykluczenie mieszkaniowe 
i bezdomność;

9. apeluje o zintegrowane działania w 
odpowiedzi na brak mieszkań po 
przystępnych cenach, złe warunki 
mieszkaniowe, niedostępność mieszkań, 
wykluczenie mieszkaniowe i bezdomność, 
o zaprzestanie inwestowania w wydzielone 
placówki stacjonarne i przeprowadzenie 
szybkiej deinstytucjonalizacji osób z 
niepełnosprawnością;

Or. en

Poprawka 224
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. apeluje o zintegrowane działania w 
odpowiedzi na brak mieszkań po 
przystępnych cenach, złe warunki 
mieszkaniowe, wykluczenie mieszkaniowe 
i bezdomność;

9. apeluje o zintegrowane działania w 
odpowiedzi na brak mieszkań po 
przystępnych cenach, złe warunki 
mieszkaniowe, wykluczenie mieszkaniowe 
i bezdomność; apeluje również, zgodnie z 
Zielonym Ładem, o podjęcie 
odpowiednich środków w celu 
rozwiązania problemu ubóstwa 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 225
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. apeluje o zintegrowane działania w 
odpowiedzi na brak mieszkań po 
przystępnych cenach, złe warunki 
mieszkaniowe, wykluczenie mieszkaniowe 
i bezdomność;

9. apeluje do państw członkowskich o 
zintegrowane działania w odpowiedzi na 
brak mieszkań po przystępnych cenach, złe 
warunki mieszkaniowe, wykluczenie 
mieszkaniowe i bezdomność;

Or. en

Poprawka 226
Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. apeluje o zintegrowane działania w 
odpowiedzi na brak mieszkań po 
przystępnych cenach, złe warunki 
mieszkaniowe, wykluczenie mieszkaniowe 
i bezdomność;

9. apeluje o stanowcze i zintegrowane 
działania w odpowiedzi na brak mieszkań 
po przystępnych cenach, złe warunki 
mieszkaniowe, wykluczenie mieszkaniowe 
i bezdomność;

Or. en

Poprawka 227
Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. apeluje o zintegrowane działania w 
odpowiedzi na brak mieszkań po 
przystępnych cenach, złe warunki 
mieszkaniowe, wykluczenie mieszkaniowe 
i bezdomność;

9. apeluje o przyjęcie planu działania 
w odpowiedzi na brak mieszkań po 
przystępnych cenach, złe warunki 
mieszkaniowe, wykluczenie mieszkaniowe 
i bezdomność;

Or. en

Poprawka 228
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Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca się do Komisji o 
zaproponowanie strategii ramowej UE na 
potrzeby krajowych strategii na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności i wzywa 
wszystkie państwa członkowskie do 
przygotowania strategii na rzecz 
przeciwdziałania bezdomności 
obejmujących środki zarówno 
proaktywne, jak i reaktywne, 
uwzględniających zasadę Housing First 
(najpierw mieszkanie), nadających 
priorytetowe znaczenie zapewnieniu 
bezdomnym stałego mieszkania, 
proponujących sposoby walki z ubóstwem 
energetycznym oraz przewidujących 
zaprzestanie eksmisji i kryminalizacji 
bezdomności;

Or. en

Poprawka 229
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do usunięcia wszelkich przeszkód 
dla udziału kobiet w rynku pracy i do 
uwzględnienia perspektywy płci w polityce 
podatkowej – łącznie z przeprowadzaniem 
kontroli polityki podatkowej pod kątem 
płci, aby wyeliminować nierówne 
traktowanie ze względu na płeć związane z 
opodatkowaniem – oraz do 
zagwarantowania, że nie zostaną 
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ustanowione żadne nowe podatki, przepisy 
o wydatkowaniu, programy ani praktyki, 
które zwiększałyby zróżnicowanie sytuacji 
kobiet i mężczyzn na rynku lub w zakresie 
dochodu netto lub też umacniałyby model 
mężczyzny jako żywiciela rodziny;

Or. en

Poprawka 230
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, 
Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o przedstawienie 
konkretnych propozycji zapewnienia 
sprawiedliwej transformacji w odniesieniu 
do modernizacji zasobów mieszkaniowych 
pod względem efektywności energetycznej 
w kontekście Zielonego Ładu, bez 
nadmiernego obciążania grup 
znajdujących się w trudnej sytuacji, 
zwłaszcza tych zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym;

Or. en

Poprawka 231
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że bezdomność jest 
również kluczową kwestią zdrowotną, a 
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średnia długość życia osób bezdomnych 
jest znacznie niższa od średniej dla ogółu 
społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 232
Maria Heubuch

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. apeluje o wzmożone 
monitorowanie i zwiększenie liczby 
zaleceń w UE dotyczących mieszkań po 
przystępnych cenach oraz 
zagwarantowania prawa do mieszkania 
dla osób bezdomnych;

Or. en

Poprawka 233
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zaniepokojony utrzymującym 
się odsetkiem osób wcześnie kończących 
naukę i rosnącym odsetkiem uczniów 
uzyskujących słabe wyniki; wzywa 
państwa członkowskie do udoskonalenia 
ich systemów edukacji; podkreśla, że na 
wyniki edukacyjne negatywny wpływ mają 
również wykluczenie społeczne, ubóstwo i 
segregacja, które także należy zwalczać;

10. jest zaniepokojony utrzymującym 
się odsetkiem osób wcześnie kończących 
naukę i rosnącym odsetkiem uczniów, 
którzy nie wykorzystują w pełni swojego 
potencjału; wzywa państwa członkowskie 
do podniesienia jakości, dostępności i 
inkluzywności ich systemów edukacji w 
perspektywie uczenia się przez całe życie, 
w tym poprzez odpowiednie finansowanie 
i większe możliwości zmiany ścieżek 
kształcenia i szkolenia i osiągania na nich 
postępów; podkreśla, że na wyniki 
edukacyjne duży negatywny wpływ mają 
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również wykluczenie społeczne, 
dyskryminacja, ubóstwo i segregacja oraz 
oczekiwania oparte na stereotypach 
dotyczących płci i pochodzenia 
etnicznego, które także należy zwalczać;

Or. en

Poprawka 234
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zaniepokojony utrzymującym 
się odsetkiem osób wcześnie kończących 
naukę i rosnącym odsetkiem uczniów 
uzyskujących słabe wyniki; wzywa 
państwa członkowskie do udoskonalenia 
ich systemów edukacji; podkreśla, że na 
wyniki edukacyjne negatywny wpływ mają 
również wykluczenie społeczne, ubóstwo i 
segregacja, które także należy zwalczać;

10. jest zaniepokojony utrzymującym 
się odsetkiem osób wcześnie kończących 
naukę, zwłaszcza wśród grup 
marginalizowanych, takich jak osoby z 
niepełnosprawnością lub osoby ze 
środowisk migracyjnych, i rosnącym 
odsetkiem uczniów uzyskujących słabe 
wyniki; wzywa państwa członkowskie do 
udoskonalenia ich systemów edukacji oraz 
do inwestowania w podnoszenie 
kwalifikacji za pośrednictwem 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w celu zapewnienia, aby 
kształcenie i szkolenie odpowiadały 
potrzebom zatrudnienia; podkreśla, że na 
wyniki edukacyjne negatywny wpływ mają 
również wykluczenie społeczne, ubóstwo i 
segregacja, które także należy zwalczać;

Or. en

Poprawka 235
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zaniepokojony utrzymującym 
się odsetkiem osób wcześnie kończących 
naukę i rosnącym odsetkiem uczniów 
uzyskujących słabe wyniki; wzywa 
państwa członkowskie do udoskonalenia 
ich systemów edukacji; podkreśla, że na 
wyniki edukacyjne negatywny wpływ mają 
również wykluczenie społeczne, ubóstwo i 
segregacja, które także należy zwalczać;

10. jest zaniepokojony utrzymującym 
się odsetkiem osób wcześnie kończących 
naukę i rosnącym odsetkiem uczniów 
uzyskujących słabe wyniki; wzywa 
państwa członkowskie do udoskonalenia 
ich systemów edukacji; podkreśla, że na 
wyniki edukacyjne negatywny wpływ mają 
również wykluczenie społeczne, ubóstwo i 
segregacja, które także należy zwalczać; 
wzywa Komisję do przeprowadzenia 
wszechstronnej analizy czynników 
wpływających na przedwczesne kończenie 
nauki, w tym aspektów społecznych, oraz 
do przedstawienia propozycji rozwiązania 
tego problemu;

Or. en

Poprawka 236
Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zaniepokojony utrzymującym 
się odsetkiem osób wcześnie kończących 
naukę i rosnącym odsetkiem uczniów 
uzyskujących słabe wyniki; wzywa 
państwa członkowskie do udoskonalenia 
ich systemów edukacji; podkreśla, że na 
wyniki edukacyjne negatywny wpływ 
mają również wykluczenie społeczne, 
ubóstwo i segregacja, które także należy 
zwalczać;

10. jest zaniepokojony utrzymującym 
się odsetkiem osób wcześnie kończących 
naukę i rosnącym odsetkiem uczniów 
uzyskujących słabe wyniki; wzywa 
państwa członkowskie do udoskonalenia 
ich systemów edukacyjnych z 
uwzględnieniem znaczenia promowania 
takich wartości jak godność ludzka, 
wzajemny szacunek i wolność wyboru; 
podkreśla, że na wyniki edukacyjne wpływ 
ma również pochodzenie społeczne 
uczniów i wzywa do skutecznego 
zwalczania dyskryminacji w obszarze 
szkolnictwa;

Or. en
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Poprawka 237
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zaniepokojony utrzymującym 
się odsetkiem osób wcześnie kończących 
naukę i rosnącym odsetkiem uczniów 
uzyskujących słabe wyniki; wzywa 
państwa członkowskie do udoskonalenia 
ich systemów edukacji; podkreśla, że na 
wyniki edukacyjne negatywny wpływ mają 
również wykluczenie społeczne, ubóstwo i 
segregacja, które także należy zwalczać;

10. jest zaniepokojony utrzymującym 
się odsetkiem osób wcześnie kończących 
naukę i rosnącym odsetkiem uczniów 
uzyskujących słabe wyniki; wzywa 
państwa członkowskie do udoskonalenia 
ich systemów edukacji i wspierania 
uczenia się przez całe życie; podkreśla, że 
na wyniki edukacyjne negatywny wpływ 
mają również wykluczenie społeczne, 
ubóstwo i segregacja, które także należy 
zwalczać;

Or. en

Poprawka 238
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zaniepokojony utrzymującym 
się odsetkiem osób wcześnie kończących 
naukę i rosnącym odsetkiem uczniów 
uzyskujących słabe wyniki; wzywa 
państwa członkowskie do udoskonalenia 
ich systemów edukacji; podkreśla, że na 
wyniki edukacyjne negatywny wpływ mają 
również wykluczenie społeczne, ubóstwo i 
segregacja, które także należy zwalczać;

10. jest zaniepokojony utrzymującym 
się odsetkiem osób wcześnie kończących 
naukę i rosnącym odsetkiem uczniów 
uzyskujących słabe wyniki; wzywa 
państwa członkowskie do udoskonalenia 
ich systemów edukacji; podkreśla, że na 
wyniki edukacyjne negatywny wpływ mają 
również wykluczenie społeczne, ubóstwo, 
segregacja i słaba integracja, które także 
należy zwalczać;

Or. en

Poprawka 239
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
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Jordi Cañas, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do maksymalizacji starań o 
inwestycje w dostępne i mające dobrą 
jakość kształcenie i szkolenie, do 
wzmocnienia środków służących 
podnoszeniu umiejętności i 
przekwalifikowaniu, w tym w wymiarze 
umiejętności cyfrowych, oraz do 
wspierania uczenia się przez całe życie; 
podkreśla, że zbieżność kwalifikacji i 
umiejętności zawodowych z 
możliwościami zatrudnienia jest 
warunkiem niezbędnym do utworzenia 
konkurencyjnego rynku pracy w UE oraz 
że należy jej sprzyjać przez ułatwianie 
ściślejszej współpracy między systemami 
kształcenia a przedsiębiorstwami, na 
przykład przez wspieranie przyuczania do 
zawodu, uczenia się opartego na pracy i 
uczenia się przez całe życie; oczekuje, że 
zaktualizowany europejski program na 
rzecz umiejętności zapowiedziany przez 
Komisję będzie stanowił całościową 
odpowiedź na wyzwanie, jakim jest 
dostosowanie umiejętności do przemian 
ekologicznych i cyfrowych;

Or. en

Poprawka 240
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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10a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zmaksymalizowania 
starań na rzecz inwestowania w 
przystępne cenowo, dostępne i dobrej 
jakości kształcenie i szkolenia, w tym w 
zakresie umiejętności cyfrowych i 
przekrojowych, oraz do wspierania 
uczenia się przez całe życie i rozwoju 
umiejętności w celu przygotowania 
pracowników do przyszłych potrzeb rynku 
pracy, na który wpływ ma transformacja 
ekologiczna i cyfrowa; apeluje do państw 
członkowskich o doskonalenie systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz o 
ich lepsze dostosowanie do potrzeb rynku 
pracy; podkreśla znaczenie praktyk 
zawodowych i innych form uczenia się 
opartego na pracy; jest zdania, że 
wzajemne uznawanie kwalifikacji będzie 
korzystne dla przezwyciężania niedoborów 
umiejętności i ich niedopasowania;

Or. en

Poprawka 241
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że luki w podstawowych 
umiejętnościach liczenia, czytania i 
pisania oraz umiejętnościach cyfrowych 
stanowią poważną przeszkodę dla 
istotnego uczestnictwa w społeczeństwie i 
rynku pracy, co grozi pogłębieniem 
obecnych nierówności społeczno-
gospodarczych; wzywa w związku z tym 
państwa członkowskie do wzmocnienia 
przepisów dotyczących dostępnych, 
integracyjnych i elastycznych szkoleń o 
dobrej jakości w zakresie podstawowych 
umiejętności, przy dostosowanym do 
potrzeb wsparciu najbardziej 
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zmarginalizowanych grup społecznych i w 
aktywnym kontakcie z nimi; zwraca 
uwagę, że zależy to od długoterminowej 
strategicznej współpracy między 
podmiotami prowadzącymi szkolenia, 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, władzami regionalnymi i 
lokalnymi, publicznymi służbami 
zatrudnienia i służbami socjalnymi;

Or. en

Poprawka 242
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia pozytywnej konwergencji w 
zakresie równych, nieprzenoszalnych i w 
pełni płatnych urlopów macierzyńskich i 
ojcowskich jako środka poprawy 
równouprawnienia płci w pracy 
opiekuńczej, ułatwiającego egalitarny 
udział kobiet i mężczyzn w rynku pracy 
oraz bardziej sprawiedliwy udział w 
niepłatnej opiece i pracach domowych, co 
pozwoli zlikwidować różnice związane z 
zatrudnieniem na czas określony lub w 
niepełnym wymiarze godzin;

Or. en

Poprawka 243
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję do przedstawienia 
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nowej unijnej strategii w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
obejmującej wizję zerowej liczby 
wypadków śmiertelnych w pracy i 
nowotworów pochodzenia zawodowego i 
przewidującej dalsze wiążące 
dopuszczalne wartości narażenia 
zawodowego, zaostrzonej dyrektywy w 
sprawie azbestu i nowej dyrektywy w 
sprawie zagrożeń dla zdrowia 
psychospołecznego;

Or. en

Poprawka 244
Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. przyznaje, że wiele tradycyjnych 
miejsc pracy jest zastępowanych przez 
nowe z powodu cyfryzacji; apeluje do 
państw członkowskich o zapewnienie 
większej liczby szkoleń zawodowych w 
celu utrzymania na rynku pracy 
pracowników narażonych na ryzyko 
utraty pracy;

Or. en

Poprawka 245
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do promowania szkoleń 
zawodowych, które koncentrują się na 
eliminacji niedopasowania popytu i 
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podaży na rynku pracy, programów 
dostosowanych do potrzeb rynku pracy 
oraz programów szkoleniowych 
ukierunkowanych na przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 246
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. ponownie wzywa do wzbogacenia 
tablicy wyników dotyczącej zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej 
wskaźnikami społecznymi, w tym 
dotyczącymi nierówności płci, które muszą 
być traktowane na równi ze wskaźnikami 
ekonomicznymi;

Or. en

Poprawka 247
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa państwa członkowskie do 
inwestowania w wysokiej jakości 
edukację, umiejętności cyfrowe, cyfrowe 
szkolenia zawodowe oraz cyfrowe 
programy podnoszenia kwalifikacji, 
przekwalifikowania i uczenia się przez 
całe życie dla pracowników;

Or. en



AM\1197733PL.docx 27/88 PE646.977v01-00

PL

Poprawka 248
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla potrzebę poprawy 
szkoleń i edukacji w celu dostosowania 
umiejętności i stworzenia nowych miejsc 
pracy w sektorze ochrony środowiska i 
sektorze cyfrowym;

Or. en

Poprawka 249
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa Komisję do uaktualnienia i 
wzmocnienia wytycznych dla państw 
członkowskich w dziedzinie ustanawiania 
skutecznych rozwiązań dotyczących 
walidacji kompetencji nabytych w drodze 
uczenia się pozaformalnego i 
nieformalnego, w ścisłej współpracy z 
zainteresowanymi stronami, których te 
procesy dotyczą; podkreśla, że nadanie 
wartości i widoczności wszystkim 
kompetencjom, w tym umiejętnościom 
pozapoznawczym lub miękkim, 
niezależnie od miejsca ich nabycia, 
stanowi skuteczny czynnik sprzyjający 
uczestnictwu w społeczeństwie i na rynku 
pracy, zwłaszcza dla osób o niskim 
poziomie wykształcenia formalnego;

Or. en
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Poprawka 250
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa państwa członkowskie do 
korzystania z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w celu pomocy młodym 
ludziom w podnoszeniu kwalifikacji i 
wspierania zorientowanych na przyszłość 
dualnych systemów kształcenia o wysokiej 
jakości w państwach członkowskich, 
ukierunkowanych na przedsiębiorczość i 
rozwiązywanie problemu niedopasowania 
popytu i podaży na rynku pracy, a także w 
celu zapewnienia wszystkim dzieciom 
dostępu do edukacji włączającej o 
wysokiej jakości; ponownie podkreśla 
znaczenie skoncentrowania się na 
młodzieży niekształcącej się, niepracującej 
ani nieszkolącej się, poprzez dołożenie 
wszelkich starań, by usunąć bariery, które 
uniemożliwiają jej wykorzystanie 
własnego potencjału;

Or. en

Poprawka 251
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. podkreśla znaczenie umiejętności i 
kompetencji nabywanych w 
pozaformalnych środowiskach 
edukacyjnych; podkreśla w związku z tym 
potrzebę stworzenia systemu uznawania 
pozaformalnych form wiedzy, zwłaszcza 
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tych nabytych dzięki wolontariatowi;

Or. en

Poprawka 252
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10c. z zadowoleniem stwierdza, że w 
dziedzinie opieki zdrowotnej w procesie 
europejskiego semestru przesunięto 
nacisk z oszczędności kosztów na 
wydajność systemu opieki zdrowotnej, 
przez co doceniono znaczenie efektów 
zdrowotnych i dostępu do wysokiej jakości 
opieki zdrowotnej w cenie przystępnej dla 
wszystkich; wzywa do opracowania 
wspólnych wskaźników i metod oceny 
wyników systemów opieki zdrowotnej w 
celu zmniejszenia nierówności 
zdrowotnych; popiera wysiłki na rzecz 
opracowania wspólnych wskaźników i 
metod umożliwiających ocenę 
skuteczności krajowych systemów opieki 
zdrowotnej, w tym nierówności i luk w 
dostępie do opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 253
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o poprawę równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym 

11. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o poprawę równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym 
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oraz zapewnienie równego wynagrodzenia 
za tę samą pracę w tym samym miejscu; 
wzywa do wzmożenia wysiłków na rzecz 
zniesienia luki płacowej i emerytalnej 
między kobietami a mężczyznami oraz 
czynników zniechęcających kobiety do 
pracy; apeluje o ogólnodostępne i 
przystępne cenowo wysokiej jakości usługi 
w zakresie opieki nad dziećmi i wczesnej 
edukacji, a także usługi opiekuńcze dla 
osób wymagających opieki, w tym osób 
starszych;

oraz zapewnienie równego wynagrodzenia 
za tę samą pracę w tym samym miejscu; 
wzywa do wzmożenia wysiłków na rzecz 
zniesienia luki płacowej między kobietami 
a mężczyznami, która w UE wynosi 16 % i 
w ciągu ostatniej dekady zmieniła się 
jedynie w minimalnym stopniu, a także 
luki emerytalnej oraz czynników 
zniechęcających kobiety do pracy; wzywa 
zatem Komisję do zwiększenia starań 
zmierzających do podniesienia stopy 
zatrudnienia kobiet w Europie i 
ułatwienia im dostępu do rynku pracy, na 
przykład poprzez zapewnienie 
dodatkowych zachęt promujących 
przedsiębiorczość kobiet; apeluje o 
ogólnodostępne i przystępne cenowo 
wysokiej jakości usługi w zakresie opieki 
nad dziećmi i wczesnej edukacji, a także 
usługi opiekuńcze dla osób wymagających 
opieki, w tym osób starszych;

Or. en

Poprawka 254
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Yana Toom, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o poprawę równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym 
oraz zapewnienie równego wynagrodzenia 
za tę samą pracę w tym samym miejscu; 
wzywa do wzmożenia wysiłków na rzecz 
zniesienia luki płacowej i emerytalnej 
między kobietami a mężczyznami oraz 
czynników zniechęcających kobiety do 
pracy; apeluje o ogólnodostępne i 
przystępne cenowo wysokiej jakości usługi 
w zakresie opieki nad dziećmi i wczesnej 
edukacji, a także usługi opiekuńcze dla 
osób wymagających opieki, w tym osób 

11. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o poprawę równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym 
oraz zapewnienie równego wynagrodzenia 
za tę samą pracę w tym samym miejscu; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do przedstawienia w 
ciągu pierwszych 100 dni wniosku 
dotyczącego dyrektywy w sprawie 
przejrzystości płac w celu szybkiego 
zlikwidowania luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami oraz wzywa 
państwa członkowskie do szybkiego i 
pełnego wdrożenia dyrektywy UE w 
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starszych; sprawie równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym; wzywa do 
wzmożenia wysiłków na rzecz zniesienia 
luki płacowej i emerytalnej między 
kobietami a mężczyznami oraz czynników 
zniechęcających kobiety do pracy; wzywa 
do opracowania strategii politycznych 
wspierających przedsiębiorczość wśród 
kobiet, dających im dostęp do 
finansowania i możliwości biznesowych; 
apeluje również o ogólnodostępne i 
przystępne cenowo wysokiej jakości usługi 
w zakresie opieki nad dziećmi i wczesnej 
edukacji, a także usługi opiekuńcze dla 
osób wymagających opieki, w tym osób 
starszych;

Or. en

Poprawka 255
Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o poprawę równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym 
oraz zapewnienie równego wynagrodzenia 
za tę samą pracę w tym samym miejscu; 
wzywa do wzmożenia wysiłków na rzecz 
zniesienia luki płacowej i emerytalnej 
między kobietami a mężczyznami oraz 
czynników zniechęcających kobiety do 
pracy; apeluje o ogólnodostępne i 
przystępne cenowo wysokiej jakości usługi 
w zakresie opieki nad dziećmi i wczesnej 
edukacji, a także usługi opiekuńcze dla 
osób wymagających opieki, w tym osób 
starszych;

11. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o poprawę równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
sprzyjanie rodzicielstwu oraz zapewnienie 
równego wynagrodzenia za tę samą pracę 
w tym samym miejscu; wzywa do 
wzmożenia wysiłków na rzecz zniesienia 
luki płacowej i emerytalnej między 
kobietami a mężczyznami oraz czynników 
zniechęcających kobiety do pracy; apeluje 
o ogólnodostępne i przystępne cenowo 
wysokiej jakości usługi w zakresie opieki 
nad dziećmi i wczesnej edukacji, a także 
usługi opiekuńcze dla osób wymagających 
opieki, w tym osób starszych; w związku z 
tym podkreśla zdolność adaptacyjną i 
skuteczność gospodarki społecznej i 
wzywa państwa członkowskie do 
stworzenia odpowiednich ram prawnych 
dla przedsiębiorstw społecznych, aby takie 
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przedsiębiorstwa mogły powstawać i 
funkcjonować bez zniechęcających 
obciążeń biurokratycznych;

Or. en

Poprawka 256
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o poprawę równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym 
oraz zapewnienie równego wynagrodzenia 
za tę samą pracę w tym samym miejscu; 
wzywa do wzmożenia wysiłków na rzecz 
zniesienia luki płacowej i emerytalnej 
między kobietami a mężczyznami oraz 
czynników zniechęcających kobiety do 
pracy; apeluje o ogólnodostępne i 
przystępne cenowo wysokiej jakości usługi 
w zakresie opieki nad dziećmi i wczesnej 
edukacji, a także usługi opiekuńcze dla 
osób wymagających opieki, w tym osób 
starszych;

11. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o poprawę równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym 
poprzez szybkie wdrożenie dyrektywy w 
sprawie równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym rodziców i 
opiekunów oraz zapewnienie równego 
wynagrodzenia za tę samą pracę w tym 
samym miejscu; z zadowoleniem 
przyjmuje niedawne konsultacje Komisji 
dotyczące dyrektywy w sprawie 
przejrzystości wynagrodzeń w celu 
zniesienia luki płacowej i wynikającej z 
niej luki emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami oraz czynników 
zniechęcających kobiety do pracy poprzez 
zapewnienie odpowiedniej elastyczności, 
która może sprzyjać wyższej stopie 
zatrudnienia kobiet; apeluje o 
ogólnodostępne i przystępne cenowo 
wysokiej jakości usługi w zakresie opieki 
nad dziećmi i wczesnej edukacji, a także 
usługi opiekuńcze dla osób wymagających 
opieki, w tym osób starszych;

Or. en

Poprawka 257
France Jamet

Projekt rezolucji
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Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o poprawę równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym 
oraz zapewnienie równego wynagrodzenia 
za tę samą pracę w tym samym miejscu; 
wzywa do wzmożenia wysiłków na rzecz 
zniesienia luki płacowej i emerytalnej 
między kobietami a mężczyznami oraz 
czynników zniechęcających kobiety do 
pracy; apeluje o ogólnodostępne i 
przystępne cenowo wysokiej jakości usługi 
w zakresie opieki nad dziećmi i wczesnej 
edukacji, a także usługi opiekuńcze dla 
osób wymagających opieki, w tym osób 
starszych;

11. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o poprawę równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym 
oraz zapewnienie równego wynagrodzenia 
za tę samą pracę w tym samym miejscu; 
wzywa do wzmożenia wysiłków na rzecz 
zniesienia luki płacowej i emerytalnej 
między kobietami a mężczyznami oraz 
czynników zniechęcających kobiety do 
pracy; apeluje o ogólnodostępne i 
przystępne cenowo wysokiej jakości usługi 
w zakresie opieki nad dziećmi i wczesnej 
edukacji, a także usługi opiekuńcze dla 
osób wymagających opieki, w tym osób 
starszych; apeluje do państw 
członkowskich o zapewnienie godnych 
emerytur dla kobiet prowadzących 
gospodarstwo domowe, które decydują się 
na wychowywanie dzieci;

Or. en

Poprawka 258
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o poprawę równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym 
oraz zapewnienie równego wynagrodzenia 
za tę samą pracę w tym samym miejscu; 
wzywa do wzmożenia wysiłków na rzecz 
zniesienia luki płacowej i emerytalnej 
między kobietami a mężczyznami oraz 
czynników zniechęcających kobiety do 
pracy; apeluje o ogólnodostępne i 
przystępne cenowo wysokiej jakości usługi 
w zakresie opieki nad dziećmi i wczesnej 
edukacji, a także usługi opiekuńcze dla 

11. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o poprawę równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym 
oraz zapewnienie równego wynagrodzenia 
za tę samą pracę w tym samym miejscu; 
wzywa do wzmożenia wysiłków na rzecz 
zniesienia luki płacowej i emerytalnej 
między kobietami a mężczyznami oraz 
czynników zniechęcających kobiety do 
pracy; apeluje o wydłużenie urlopów 
macierzyńskich i rodzicielskich, a także o 
wypłacanie w czasie takiego urlopu 100 % 
wynagrodzenia; apeluje o ogólnodostępne 
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osób wymagających opieki, w tym osób 
starszych;

i przystępne cenowo wysokiej jakości 
publiczne usługi w zakresie opieki nad 
dziećmi i wczesnej edukacji, a także 
publiczne usługi opiekuńcze dla osób 
wymagających opieki, w tym osób 
starszych i osób z niepełnosprawnością;

Or. en

Poprawka 259
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o poprawę równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym 
oraz zapewnienie równego wynagrodzenia 
za tę samą pracę w tym samym miejscu; 
wzywa do wzmożenia wysiłków na rzecz 
zniesienia luki płacowej i emerytalnej 
między kobietami a mężczyznami oraz 
czynników zniechęcających kobiety do 
pracy; apeluje o ogólnodostępne i 
przystępne cenowo wysokiej jakości usługi 
w zakresie opieki nad dziećmi i wczesnej 
edukacji, a także usługi opiekuńcze dla 
osób wymagających opieki, w tym osób 
starszych;

11. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o poprawę równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym 
oraz zapewnienie równego wynagrodzenia 
za tę samą pracę w tym samym miejscu; 
wzywa do wzmożenia wysiłków na rzecz 
zniesienia luki płacowej i emerytalnej 
między kobietami a mężczyznami oraz 
czynników zniechęcających kobiety do 
pracy; apeluje o ogólnodostępne i 
przystępne cenowo wysokiej jakości usługi 
w zakresie opieki nad dziećmi i wczesnej 
edukacji, a także usługi opiekuńcze dla 
osób wymagających opieki, w tym osób 
starszych, aby ułatwić kobietom udział w 
rynku pracy; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku dotyczącego 
dyrektywy w sprawie przejrzystości 
wynagrodzeń;

Or. en

Poprawka 260
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o poprawę równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym 
oraz zapewnienie równego wynagrodzenia 
za tę samą pracę w tym samym miejscu; 
wzywa do wzmożenia wysiłków na rzecz 
zniesienia luki płacowej i emerytalnej 
między kobietami a mężczyznami oraz 
czynników zniechęcających kobiety do 
pracy; apeluje o ogólnodostępne i 
przystępne cenowo wysokiej jakości usługi 
w zakresie opieki nad dziećmi i wczesnej 
edukacji, a także usługi opiekuńcze dla 
osób wymagających opieki, w tym osób 
starszych;

11. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o poprawę równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym 
oraz zapewnienie równego wynagrodzenia 
za tę samą pracę w tym samym miejscu; 
wzywa do wzmożenia wysiłków na rzecz 
zniesienia luki płacowej i emerytalnej 
między kobietami a mężczyznami oraz 
czynników zniechęcających kobiety do 
pracy; apeluje o ogólnodostępne i 
bezpłatne wysokiej jakości usługi w 
zakresie opieki nad dziećmi i wczesnej 
edukacji, a także usługi opiekuńcze dla 
osób wymagających opieki, w tym osób z 
niepełnosprawnością i osób starszych;

Or. en

Poprawka 261
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o poprawę równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym 
oraz zapewnienie równego wynagrodzenia 
za tę samą pracę w tym samym miejscu; 
wzywa do wzmożenia wysiłków na rzecz 
zniesienia luki płacowej i emerytalnej 
między kobietami a mężczyznami oraz 
czynników zniechęcających kobiety do 
pracy; apeluje o ogólnodostępne i 
przystępne cenowo wysokiej jakości usługi 
w zakresie opieki nad dziećmi i wczesnej 
edukacji, a także usługi opiekuńcze dla 
osób wymagających opieki, w tym osób 
starszych;

11. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o poprawę równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym 
oraz zapewnienie równego wynagrodzenia 
za tę samą pracę w tym samym miejscu; 
wzywa do wzmożenia wysiłków na rzecz 
zniesienia luki płacowej i emerytalnej 
między kobietami a mężczyznami oraz 
czynników zniechęcających kobiety do 
pracy; apeluje o ogólnodostępne i 
przystępne cenowo wysokiej jakości usługi 
w zakresie opieki nad dziećmi i wczesnej 
edukacji, a także usługi opiekuńcze i 
usługi opieki długoterminowej dla osób jej 
wymagających, w szczególności osób 
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starszych;

Or. en

Poprawka 262
Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o poprawę równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym 
oraz zapewnienie równego wynagrodzenia 
za tę samą pracę w tym samym miejscu; 
wzywa do wzmożenia wysiłków na rzecz 
zniesienia luki płacowej i emerytalnej 
między kobietami a mężczyznami oraz 
czynników zniechęcających kobiety do 
pracy; apeluje o ogólnodostępne i 
przystępne cenowo wysokiej jakości usługi 
w zakresie opieki nad dziećmi i wczesnej 
edukacji, a także usługi opiekuńcze dla 
osób wymagających opieki, w tym osób 
starszych;

11. apeluje do państw członkowskich o 
poprawę równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym oraz 
zapewnienie równego wynagrodzenia za tę 
samą pracę w tym samym miejscu; wzywa 
do wzmożenia wysiłków na rzecz 
zniesienia luki płacowej i emerytalnej 
między kobietami a mężczyznami oraz 
czynników zniechęcających kobiety do 
pracy; apeluje o ogólnodostępne i 
przystępne cenowo wysokiej jakości usługi 
w zakresie opieki nad dziećmi i wczesnej 
edukacji, a także usługi opiekuńcze dla 
osób wymagających opieki, w tym osób 
starszych;

Or. en

Poprawka 263
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla znaczenie zapewnienia 
uniwersalnych, ogólnodostępnych, 
przystępnych cenowo i dobrej jakości 
placówek opieki nad dziećmi w celu 
zwiększenia zatrudnienia kobiet; jest 
zaniepokojony niejednakową realizacją 
celów barcelońskich polegających na 
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zapewnieniu opieki nad 33 % dzieci 
poniżej trzeciego roku życia (cel 1) i 
zapewnieniu edukacji dla 90 % dzieci od 
trzeciego roku życia do wieku zakończenia 
obowiązku szkolnego (cel 2), jako że od 
2002 r. cele te osiągnęło 12 państw 
członkowskich; apeluje do państw 
członkowskich o szybką i skuteczną 
transpozycję do prawa krajowego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym rodziców i opiekunów; wzywa 
do opracowania unijnych ram gospodarki 
opiekuńczej, które regulowałyby 
minimalne poziomy opieki nad osobami 
starszymi i pozostającymi na utrzymaniu 
w sposób podobny do celów 
barcelońskich, oraz do ustanowienia 
wytycznych jakości na potrzeby 
profesjonalizacji pracy domowej i 
opiekuńczej;

Or. en

Poprawka 264
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. jest zaniepokojony faktem, że 
wertykalna i horyzontalna segregacja 
rynku pracy oraz utrzymujące się różnice 
w wynagrodzeniach i świadczeniach 
emerytalnych kobiet i mężczyzn nadal są 
powszechne w całej Unii Europejskiej 
oraz że brakuje kobiet zaangażowanych w 
procesy decyzyjne, zwłaszcza gospodarcze, 
w tym w dialog społeczny; podkreśla, że te 
i inne nierówności są najsilniej 
odczuwane przez grupy kobiet znajdujące 
się w niekorzystnej sytuacji, i w związku z 
tym wzywa do włączenia podejścia 
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przekrojowego do polityki zatrudnienia i 
ochrony socjalnej w celu wspierania 
szczególnie narażonych grup kobiet, w 
tym kobiet z niepełnosprawnościami; 
uważa, że aby z powodzeniem wdrożyć 
takie podejście przekrojowe, konieczne 
jest uzyskanie danych i informacji z 
podziałem na płeć, zwłaszcza w 
odniesieniu do m.in. pracy za 
pośrednictwem platform internetowych i 
pracy nierejestrowanej, aktywnej polityki 
zatrudnienia, mobilności, indywidualnych 
planów działania lub zasiłków dla 
bezrobotnych;

Or. en

Poprawka 265
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. odnotowuje z zaniepokojeniem, że 
pracownicy nietypowi i osoby 
samozatrudnione mają nieodpowiedni 
dostęp lub nie mają dostępu do systemów 
ochrony socjalnej; apeluje do państw 
członkowskich o wdrożenie środków 
mających na celu uporanie się z tymi 
problemami, zwłaszcza przez stosowanie 
się do zalecenia Rady w sprawie dostępu 
pracowników oraz osób 
samozatrudnionych do ochrony socjalnej, 
przyjętego w dniu 6 grudnia 2018 r.; z 
zadowoleniem przyjmuje to zalecenie jako 
pierwszy krok i zobowiązanie Komisji do 
wzmocnienia systemów ochrony socjalnej 
w Europie, podkreśla jednak, że należy 
uczynić więcej, aby zapewnić dostęp do 
ochrony socjalnej dla wszystkich;

Or. en
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Poprawka 266
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję do zajęcia się 
wyzwaniami demograficznymi, w 
szczególności starzeniem się i niską liczbą 
urodzeń, które będą miały 
długoterminowy wpływ na wiele aspektów, 
w tym na system emerytalny i opiekę 
zdrowotną;

Or. en

Poprawka 267
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do Komisji o wzmocnienie 
przepisów dotyczących nowych form 
zatrudnienia i poprawę warunków pracy 
osób pracujących za pośrednictwem 
platform internetowych;

12. apeluje do państw członkowskich, 
aby przyjrzały się położeniu osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych w gospodarce cyfrowej i 
temu, w jaki sposób można poprawić ich 
ubezpieczenie zdrowotne, efektywne 
składki na ubezpieczenie społeczne i 
prawa do rokowań zbiorowych oraz w jaki 
sposób nowe technologie i sposoby pracy 
stwarzają nowe możliwości na rynku 
pracy i pomagają w integracji osób o 
słabej pozycji na rynku; proponuje 
ustanowienie specjalnego Europejskiego 
Roku Cyfryzacji;

Or. en
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Poprawka 268
Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do Komisji o wzmocnienie 
przepisów dotyczących nowych form 
zatrudnienia i poprawę warunków pracy 
osób pracujących za pośrednictwem 
platform internetowych;

12. uznaje, że liczba pracowników 
zaangażowanych w nowe formy 
zatrudnienia, takie jak platformy 
internetowe, stale rośnie; apeluje do 
Komisji o przeprowadzenie oceny skutków 
i w oparciu o jej wyniki zaproponowanie 
środków, które wzmocnią prawa osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych i poprawią ich warunki 
pracy;

Or. en

Poprawka 269
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do Komisji o wzmocnienie 
przepisów dotyczących nowych form 
zatrudnienia i poprawę warunków pracy 
osób pracujących za pośrednictwem 
platform internetowych;

12. apeluje do Komisji o podjęcie 
skoordynowanej inicjatywy UE w celu 
zapewnienia pracownikom, którzy 
wykonują pracę w ramach nowych form 
zatrudnienia, w szczególności osobom 
pracującym za pośrednictwem platform 
internetowych, dostępu do systemu 
ochrony socjalnej i zagwarantowania im 
wszystkich praw socjalnych, niezależnie 
od ich statusu zatrudnienia, a także o 
rozszerzenie zakresu stosowania układów 
zbiorowych pracy na osoby pracujące za 
pośrednictwem platform internetowych;

Or. en
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Poprawka 270
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do Komisji o wzmocnienie 
przepisów dotyczących nowych form 
zatrudnienia i poprawę warunków pracy 
osób pracujących za pośrednictwem 
platform internetowych;

12. apeluje do Komisji o wspieranie 
wdrażania rygorystycznych przepisów 
dotyczących wszystkich form zatrudnienia, 
w tym nowych, oraz poprawy warunków 
pracy wszystkich pracowników, w tym 
pracowników zmianowych i osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych;

Or. en

Poprawka 271
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do Komisji o wzmocnienie 
przepisów dotyczących nowych form 
zatrudnienia i poprawę warunków pracy 
osób pracujących za pośrednictwem 
platform internetowych;

12. apeluje do Komisji o wzmocnienie 
przepisów dotyczących nowych form 
zatrudnienia i poprawę warunków pracy 
osób pracujących za pośrednictwem 
platform internetowych; podkreśla, że 
szczególnie narażone są osoby pracujące 
w oparciu o nietypowe formy 
zatrudnienia, w tym zatrudnione na 
niedobrowolne umowy o pracę w 
niepełnym wymiarze godzin lub na czas 
określony; jest zdania, że takie praktyki 
mogą mieć negatywny wpływ na 
innowacyjność i wydajność;

Or. en
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Poprawka 272
Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do Komisji o wzmocnienie 
przepisów dotyczących nowych form 
zatrudnienia i poprawę warunków pracy 
osób pracujących za pośrednictwem 
platform internetowych;

12. apeluje do Komisji o 
monitorowanie wdrażania przepisów 
dotyczących nowych form zatrudnienia 
oraz o zbadanie sposobów poprawy 
warunków pracy osób pracujących za 
pośrednictwem platform internetowych;

Or. en

Poprawka 273
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, 
Marie-Pierre Vedrenne

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do Komisji o wzmocnienie 
przepisów dotyczących nowych form 
zatrudnienia i poprawę warunków pracy 
osób pracujących za pośrednictwem 
platform internetowych;

12. apeluje do Komisji o wzmocnienie 
przepisów dotyczących nowych form 
zatrudnienia i zapewnienie godnych 
warunków pracy, praw i ochrony socjalnej 
osobom pracującym za pośrednictwem 
platform internetowych;

Or. en

Poprawka 274
Jeroen Lenaers

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do Komisji o wzmocnienie 
przepisów dotyczących nowych form 

12. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o wzmocnienie przepisów 
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zatrudnienia i poprawę warunków pracy 
osób pracujących za pośrednictwem 
platform internetowych;

dotyczących nowych form zatrudnienia i 
poprawę warunków pracy osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych;

Or. en

Poprawka 275
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do Komisji o wzmocnienie 
przepisów dotyczących nowych form 
zatrudnienia i poprawę warunków pracy 
osób pracujących za pośrednictwem 
platform internetowych;

12. apeluje do Komisji o wytyczne dla 
państw członkowskich w zakresie 
przepisów dotyczących nowych form 
zatrudnienia w celu poprawy warunków 
pracy osób pracujących za pośrednictwem 
platform internetowych;

Or. en

Poprawka 276
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do Komisji o wzmocnienie 
przepisów dotyczących nowych form 
zatrudnienia i poprawę warunków pracy 
osób pracujących za pośrednictwem 
platform internetowych;

12. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o wzmocnienie przepisów 
dotyczących nowych form zatrudnienia i 
poprawę warunków pracy osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych;

Or. en

Poprawka 277
France Jamet
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do Komisji o wzmocnienie 
przepisów dotyczących nowych form 
zatrudnienia i poprawę warunków pracy 
osób pracujących za pośrednictwem 
platform internetowych;

12. apeluje do państw członkowskich o 
wzmocnienie przepisów dotyczących 
nowych form zatrudnienia i poprawę 
warunków pracy osób pracujących za 
pośrednictwem platform internetowych;

Or. en

Poprawka 278
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że spadek demograficzny 
stanowi poważną przeszkodę dla wzrostu 
gospodarczego; apeluje do Komisji i 
państw członkowskich o wprowadzenie 
środków przygotowanych z myślą o 
stawieniu czoła temu wyzwaniu; apeluje 
do Komisji i państw członkowskich o 
prowadzenie polityki ukierunkowanej na 
aktywne starzenie się, włączenie społeczne 
osób starszych i solidarność 
międzypokoleniową; apeluje do Komisji o 
podjęcie działań następczych w związku z 
jej sprawozdaniem z oceny Europejskiego 
Roku Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej 
(2012);

Or. en

Poprawka 279
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Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. jest zaniepokojony niedostateczną 
reprezentacją kobiet w kształceniu i 
karierze zawodowej w dziedzinie nauk 
przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyki (STEM); wzywa państwa 
członkowskie do walki ze stereotypami 
dotyczącymi płci oraz do poprawy udziału, 
osiągnięć i kontynuacji kształcenia i 
kariery zawodowej dziewcząt i kobiet w 
dziedzinie STEM w celu zmniejszenia 
różnic w traktowaniu mężczyzn i kobiet w 
zawodach STEM; podkreśla znaczenie 
uczenia się przez całe życie, także dla 
kobiet, gdyż daje ono możliwość 
przekwalifikowania na ciągle 
zmieniającym się rynku pracy;

Or. en

Poprawka 280
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia przepisów zapewniających – 
m.in. za pomocą publicznego wskaźnika 
skuteczności działania przedsiębiorstw w 
dziedzinie równości płci i poprzez 
nałożenie kar na przedsiębiorstwa, które 
nie osiągają celów w zakresie równości – 
równą reprezentację kobiet w organach 
decyzyjnych spółek, równe wynagrodzenia 
dla kobiet i mężczyzn oraz takie same 
szanse na rozwój kariery zawodowej;
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Or. en

Poprawka 281
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o podjęcie działań 
mających na celu zapobieganie ukrytym 
kosztom pracy; podkreśla, że pracodawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za wydatki 
związane ze sprzętem niezbędnym do 
wypełniania obowiązków w miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 282
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca się do Komisji o 
intensyfikację wdrażania prawodawstwa, 
polityki i praktyki antydyskryminacyjnej, 
aby skutecznie przeciwdziałać 
dyskryminacji ze wszystkich względów, w 
tym antycygańskości;

Or. en

Poprawka 283
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca się do Komisji o podjęcie 
działań mających na celu sprostanie 
wyzwaniom związanym z cyfryzacją i 
automatyzacją w celu zabezpieczenia 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 284
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. podkreśla, że wszystkim należy 
zagwarantować powszechny dostęp do 
publicznych emerytur i emerytur 
socjalnych w odpowiedniej wysokości, 
wypłacanych w systemie opartym na 
zasadzie solidarności; podkreśla, że 
publiczne systemy emerytalne, same lub w 
połączeniu z pracowniczymi systemami 
emerytalnymi, muszą zapewniać 
odpowiedni dochód emerytalny znacznie 
przekraczający próg ubóstwa;

Or. en

Poprawka 285
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

12c. uważa, że najlepszym sposobem 
zagwarantowania stabilnych, 
bezpiecznych i adekwatnych emerytur jest 
zwiększenie ogólnego poziomu 
zatrudnienia, wynagrodzenia i udziału w 
rynku pracy oraz poprawa warunków 
pracy i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 286
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zdwojenie wysiłków 
zmierzających do większej integracji na 
rynku pracy osób z niepełnosprawnościami 
przez usuwanie barier i tworzenie zachęt 
do ich zatrudnienia;

13. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zdwojenie wysiłków 
zmierzających do większej integracji na 
rynku pracy osób z niepełnosprawnościami 
przez usuwanie barier, zapewnianie im 
dostępu do edukacji i szkoleń oraz 
tworzenie zachęt do zatrudnienia i 
zdolności do zatrudnienia; przypomina, że 
zasady przewodnie leżące u podstaw 
Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, takie jak pełne i 
skuteczne uczestnictwo i integracja 
społeczna, równość szans i dostępność, 
muszą być w pełni wdrożone zarówno na 
szczeblu unijnym, jak i krajowym;

Or. en

Poprawka 287
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zdwojenie wysiłków 
zmierzających do większej integracji na 
rynku pracy osób z niepełnosprawnościami 
przez usuwanie barier i tworzenie zachęt 
do ich zatrudnienia;

13. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zdwojenie wysiłków 
zmierzających do większej integracji na 
rynku pracy osób z niepełnosprawnościami 
przez usuwanie barier dzięki 
możliwościom, jakie praca cyfrowa 
oferuje w wymiarze ich integracji, i 
tworzenie zachęt do ich zatrudnienia, 
zgodnie z zasadą 17 Europejskiego filaru 
praw socjalnych dotyczącą integracji osób 
niepełnosprawnych; w związku z tym 
europejska strategia w sprawie 
niepełnosprawności po 2020 r. powinna 
mieć na celu ułatwienie zatrudniania osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 288
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zdwojenie wysiłków 
zmierzających do większej integracji na 
rynku pracy osób z niepełnosprawnościami 
przez usuwanie barier i tworzenie zachęt 
do ich zatrudnienia;

13. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zdwojenie wysiłków 
zmierzających do większej integracji na 
rynku pracy osób z niepełnosprawnościami 
przez usuwanie barier i tworzenie zachęt 
do ich zatrudnienia; podkreśla znaczenie 
przeprowadzenia przekrojowego i 
kompleksowego przeglądu prawodawstwa 
Unii w celu zapewnienia pełnej zgodności 
z postanowieniami Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych, z 
aktywnym włączeniem w ten proces 
reprezentatywnych organizacji osób 
niepełnosprawnych;

Or. en
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Poprawka 289
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zdwojenie wysiłków 
zmierzających do większej integracji na 
rynku pracy osób z niepełnosprawnościami 
przez usuwanie barier i tworzenie zachęt 
do ich zatrudnienia;

13. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zdwojenie wysiłków 
zmierzających do większej integracji na 
otwartym rynku pracy osób z 
niepełnosprawnościami przez zakazanie 
ich dyskryminacji, usuwanie barier, 
zapewnienie osobom z 
niepełnosprawnością racjonalnych 
usprawnień w miejscu pracy i tworzenie 
zachęt dla pracodawców do ich 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 290
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zdwojenie wysiłków 
zmierzających do większej integracji na 
rynku pracy osób z niepełnosprawnościami 
przez usuwanie barier i tworzenie zachęt 
do ich zatrudnienia;

13. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zdwojenie wysiłków 
zmierzających do większej integracji na 
otwartym rynku pracy osób z 
niepełnosprawnościami przez zakazanie 
ich dyskryminacji, usuwanie barier, 
zapewnienie osobom z 
niepełnosprawnością racjonalnych 
usprawnień w miejscu pracy i tworzenie 
zachęt do ich zatrudnienia;

Or. en
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Poprawka 291
Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zdwojenie wysiłków 
zmierzających do większej integracji na 
rynku pracy osób z 
niepełnosprawnościami przez usuwanie 
barier i tworzenie zachęt do ich 
zatrudnienia;

13. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zdwojenie wysiłków 
zmierzających do większej integracji na 
rynku pracy osób niepełnosprawnych 
przez usuwanie barier i tworzenie zachęt 
do ich zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 292
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, jak ważne dla 
zwiększenia zatrudnienia kobiet jest 
zapewnienie powszechnych, wysokiej 
jakości, dostępnych i przystępnych cenowo 
placówek opieki nad dziećmi; wyraża 
zaniepokojenie w związku z tym, że od 
2002 r. jedynie 12 państw członkowskich 
osiągnęło spośród celów barcelońskich cel 
1, jakim jest zapewnienie, aby 33 % dzieci 
w wieku poniżej trzech lat znajdowało się 
w placówkach opieki, oraz cel 2, jakim jest 
zapewnienie, aby 90 % dzieci w wieku od 
3 lat do wieku zakończenia obowiązkowej 
edukacji znajdowało się w placówkach 
oświatowych; wzywa państwa 
członkowskie do szybkiej i skutecznej 
transpozycji do prawa krajowego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
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prywatnym rodziców i opiekunów; wzywa 
do opracowania unijnych ram usług 
opiekuńczych, które regulowałyby 
minimalny poziom opieki nad osobami 
starszymi i pozostającymi na utrzymaniu 
w sposób podobny do celów 
barcelońskich, a także do ustalenia 
wytycznych dotyczących jakości w 
odniesieniu do profesjonalizacji pracy 
domowej i opiekuńczej;

Or. en

Poprawka 293
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że dostosowanie 
umiejętności i kwalifikacji do popytu i 
perspektyw na rynku pracy jest 
niezbędnym warunkiem stworzenia 
konkurencyjnego rynku pracy w UE; 
apeluje do państw członkowskich o lepsze 
dostosowanie kształcenia i szkolenia oraz 
dopasowanie kompetencji do potrzeb 
rynku pracy w całej UE, zwłaszcza przez 
opracowywanie ofert szkolenia 
ustawicznego w miejscu pracy w 
dziedzinie technologii cyfrowych;

Or. en

Poprawka 294
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odrzuca jakiekolwiek obniżenie 14. odrzuca jakiekolwiek obniżenie 
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poziomu finansowania polityki spójności; 
sprzeciwia się w związku z tym propozycji 
ograniczenia środków na Europejski 
Fundusz Społeczny Plus mimo 
rozszerzenia jego zakresu; podkreśla, że 
należy lepiej dostosować europejski 
semestr do środków dostępnych w ramach 
polityki społecznej i polityki spójności oraz 
do celów politycznych Unii;

poziomu finansowania polityki spójności 
będącej główną polityką inwestycyjną UE 
przyczyniającą się do harmonijnego 
rozwoju społecznego, gospodarczego i 
terytorialnego w całej Europie; sprzeciwia 
się w związku z tym propozycji 
ograniczenia środków na Europejski 
Fundusz Społeczny Plus mimo 
rozszerzenia jego zakresu oraz propozycji 
zmniejszenia środków na europejską 
współpracę terytorialną, która wnosi 
istotną wartość dodaną UE poprzez 
promowanie współpracy ponad 
granicami; podkreśla, że należy lepiej 
dostosować europejski semestr do środków 
dostępnych w ramach polityki społecznej i 
polityki spójności oraz do celów 
politycznych Unii;

Or. en

Poprawka 295
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odrzuca jakiekolwiek obniżenie 
poziomu finansowania polityki spójności; 
sprzeciwia się w związku z tym propozycji 
ograniczenia środków na Europejski 
Fundusz Społeczny Plus mimo 
rozszerzenia jego zakresu; podkreśla, że 
należy lepiej dostosować europejski 
semestr do środków dostępnych w ramach 
polityki społecznej i polityki spójności 
oraz do celów politycznych Unii;

14. odrzuca jakiekolwiek obniżenie 
poziomu finansowania polityki spójności i 
zwraca się o jego zwiększenie w 
nadchodzących wieloletnich ramach 
finansowych (WRF) w stosunku do 
obecnych WRF; sprzeciwia się w związku 
z tym propozycji ograniczenia środków na 
wszystkie fundusze spójności, w tym 
Europejski Fundusz Społeczny Plus mimo 
rozszerzenia jego zakresu; ubolewa nad 
wszelkimi uwarunkowaniami 
makroekonomicznymi, tj. jakimkolwiek 
dostosowaniem europejskiego semestru do 
środków dostępnych w ramach polityki 
społecznej i polityki spójności;

Or. en
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Poprawka 296
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marc Angel, Alex Agius 
Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, 
Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odrzuca jakiekolwiek obniżenie 
poziomu finansowania polityki spójności; 
sprzeciwia się w związku z tym propozycji 
ograniczenia środków na Europejski 
Fundusz Społeczny Plus mimo 
rozszerzenia jego zakresu; podkreśla, że 
należy lepiej dostosować europejski 
semestr do środków dostępnych w ramach 
polityki społecznej i polityki spójności oraz 
do celów politycznych Unii;

14. jest zdania, że polityka spójności, 
jako główna dziedzina polityki 
inwestycyjnej Unii, wykazała swoją 
skuteczność w zmniejszaniu nierówności; 
odrzuca jakiekolwiek obniżenie poziomu 
finansowania polityki spójności; 
sprzeciwia się w związku z tym propozycji 
ograniczenia środków na Europejski 
Fundusz Społeczny Plus mimo 
rozszerzenia jego zakresu; wzywa państwa 
członkowskie do pełnego wykorzystywania 
dostępnych środków finansowych; 
podkreśla, że należy lepiej dostosować 
europejski semestr do środków dostępnych 
w ramach polityki społecznej i polityki 
spójności oraz do celów politycznych Unii;

Or. en

Poprawka 297
Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odrzuca jakiekolwiek obniżenie 
poziomu finansowania polityki spójności; 
sprzeciwia się w związku z tym propozycji 
ograniczenia środków na Europejski 
Fundusz Społeczny Plus mimo 
rozszerzenia jego zakresu; podkreśla, że 
należy lepiej dostosować europejski 

14. odnotowuje propozycję 
ograniczenia środków na Europejski 
Fundusz Społeczny Plus; podkreśla, że 
należy lepiej dostosować europejski 
semestr do środków dostępnych w ramach 
polityki społecznej i polityki spójności oraz 
do celów politycznych Unii;
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semestr do środków dostępnych w ramach 
polityki społecznej i polityki spójności oraz 
do celów politycznych Unii;

Or. en

Poprawka 298
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odrzuca jakiekolwiek obniżenie 
poziomu finansowania polityki spójności; 
sprzeciwia się w związku z tym propozycji 
ograniczenia środków na Europejski 
Fundusz Społeczny Plus mimo 
rozszerzenia jego zakresu; podkreśla, że 
należy lepiej dostosować europejski 
semestr do środków dostępnych w ramach 
polityki społecznej i polityki spójności oraz 
do celów politycznych Unii;

14. odrzuca jakiekolwiek obniżenie 
poziomu finansowania polityki spójności; 
sprzeciwia się w związku z tym propozycji 
ograniczenia środków na Europejski 
Fundusz Społeczny Plus mimo 
rozszerzenia jego zakresu; podkreśla, że 
należy utrzymać pierwotne cele 
europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 299
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odrzuca jakiekolwiek obniżenie 
poziomu finansowania polityki spójności; 
sprzeciwia się w związku z tym propozycji 
ograniczenia środków na Europejski 
Fundusz Społeczny Plus mimo 
rozszerzenia jego zakresu; podkreśla, że 
należy lepiej dostosować europejski 
semestr do środków dostępnych w ramach 
polityki społecznej i polityki spójności oraz 

14. odrzuca jakiekolwiek obniżenie 
poziomu finansowania polityki spójności; 
sprzeciwia się w związku z tym propozycji 
ograniczenia środków na Europejski 
Fundusz Społeczny Plus mimo 
rozszerzenia jego zakresu; podkreśla, że 
należy lepiej dostosować europejski 
semestr do środków dostępnych w ramach 
polityki społecznej i polityki spójności oraz 
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do celów politycznych Unii; do celów polityki społecznej Unii;

Or. en

Poprawka 300
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odrzuca jakiekolwiek obniżenie 
poziomu finansowania polityki spójności; 
sprzeciwia się w związku z tym propozycji 
ograniczenia środków na Europejski 
Fundusz Społeczny Plus mimo 
rozszerzenia jego zakresu; podkreśla, że 
należy lepiej dostosować europejski 
semestr do środków dostępnych w ramach 
polityki społecznej i polityki spójności oraz 
do celów politycznych Unii;

14. podkreśla znaczenie polityki 
spójności społecznej i terytorialnej oraz 
finansowania w tym wymiarze; wzywa do 
zapewnienia odpowiednich środków na 
Europejski Fundusz Społeczny Plus i 
potwierdzenia rozszerzenia jego zakresu; 
podkreśla, że należy lepiej dostosować 
europejski semestr do środków dostępnych 
w ramach polityki społecznej i polityki 
spójności oraz do celów politycznych Unii;

Or. en

Poprawka 301
Jeroen Lenaers

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odrzuca jakiekolwiek obniżenie 
poziomu finansowania polityki spójności; 
sprzeciwia się w związku z tym propozycji 
ograniczenia środków na Europejski 
Fundusz Społeczny Plus mimo 
rozszerzenia jego zakresu; podkreśla, że 
należy lepiej dostosować europejski 
semestr do środków dostępnych w ramach 
polityki społecznej i polityki spójności oraz 
do celów politycznych Unii;

14. uznaje potrzebę zrównoważonego 
budżetu po brexicie, jeśli chodzi o poziom 
finansowania polityki spójności; z 
zadowoleniem przyjmuje propozycję 
usprawnienia Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus; podkreśla, że należy 
lepiej dostosować politykę spójności do 
europejskiego semestru oraz do celów 
politycznych Unii;

Or. en
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Poprawka 302
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. przypomina, że 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które stanowią ponad 90 
% wszystkich przedsiębiorstw w Europie, 
są ważne dla zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
tworzenia miejsc pracy; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie, by w procesie 
kształtowania polityki w większym stopniu 
uwzględniały interesy MMŚP, stosując 
test MŚP w całym procesie legislacyjnym; 
wzywa Komisję do kontynuowania 
wysiłków na rzecz poprawy otoczenia 
biznesowego dla MŚP oraz ich dostępu do 
publicznego i prywatnego finansowania 
oraz mikrokredytów lub finansowania 
społecznościowego, ponieważ nadal 
napotykają one trudności;

Or. en

Poprawka 303
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia, by unijne 
programy polityki spójności na lata 2021–
2027 odpowiednio uwzględniały 
regionalne różnice w zatrudnieniu, 
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dostarczając istotnych odpowiedzi na 
koncentrację problemów społecznych, 
demograficznych i związanych z 
zatrudnieniem oraz gwarantując, że 
wszystkie regiony europejskie będą mogły 
uczestniczyć w programie reform 
gospodarczych i społecznych Unii i 
czerpać z niego korzyści w kontekście 
Zielonego Ładu;

Or. en

Poprawka 304
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi Cañas, 
Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że niektóre fundusze, a 
mianowicie EFS+, EFG i FST, będą 
miały ten sam cel polegający na 
towarzyszeniu pracownikom i 
przedsiębiorstwom w przechodzeniu na 
gospodarkę w większym stopniu cyfrową i 
bardziej zieloną; wzywa Komisję do 
zapewnienia spójnego wdrażania tych 
funduszy i ich łączenia, podkreślając 
jednocześnie znaczenie utrzymania i 
wzmocnienia każdego z nich;

Or. en

Poprawka 305
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. apeluje do Komisji o zapewnienie, 
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by proces europejskiego semestru służył 
realizacji Europejskiego filaru praw 
socjalnych, a jednocześnie pozostawienie 
państwom członkowskim wystarczającej 
swobody finansowania i utrzymania 
finansowania usług opiekuńczych;

Or. en

Poprawka 306
István Ujhelyi, Klára Dobrev

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję do rozważenia 
ewentualnego przeglądu dyrektywy 
89/391/EWG pod kątem systemu 
minimalnych wymagań dotyczących 
ochrony zdrowia w dziedzinie zdrowia i 
bezpieczeństwa w miejscu pracy w UE;

Or. en

Poprawka 307
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. podkreśla znaczenie wymiaru 
automatycznej stabilizacji systemów opieki 
społecznej w celu amortyzacji wstrząsów 
ekonomicznych; wzywa państwa 
członkowskie do zwiększenia inwestycji w 
systemy ochrony socjalnej w celu poprawy 
ich skuteczności w przeciwdziałaniu i 
zapobieganiu ubóstwu i nierównościom;
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Or. en

Poprawka 308
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na obszary wiejskie, 
które borykają się z licznymi problemami 
gospodarczymi, społecznymi, 
demograficznymi i środowiskowymi;

Or. en

Poprawka 309
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 14 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. w celu pobudzania 
przedsiębiorczości młodzieży wzywa 
państwa członkowskie do wspierania 
stowarzyszeń i inicjatyw, które pomagają 
młodym przedsiębiorcom rozwijać 
innowacyjne projekty, udzielając im 
wsparcia administracyjnego, prawnego 
lub organizacyjnego;

Or. en

Poprawka 310
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 14 d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14d. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania mobilności 
pracowników w całej Europie, jako 
sposobu stwarzania nowych możliwości 
zatrudnienia dla pracowników i 
dostarczania przedsiębiorstwom siły 
roboczej; wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystania i promowania dostępnych 
europejskich narzędzi ułatwiających tę 
mobilność pracowników, w szczególności 
europejskiej sieci pracy EURES; zachęca 
państwa członkowskie, by opracowały 
transgraniczne partnerstwa EURES w 
regionach przygranicznych, w których 
występuje bardzo duża mobilność 
pracowników, aby pomóc pracownikom w 
realizacji ich projektów związanych z 
mobilnością;

Or. en

Poprawka 311
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 14 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14e. wzywa państwa członkowskie, aby 
w celu lepszego dostosowania systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego do 
zapotrzebowania na rynku pracy 
wspierały praktyki zawodowe i w pełni 
wykorzystywały fundusze przeznaczone 
dla osób odbywających praktyki w ramach 
programu ERASMUS+ celem 
zapewnienia jakości i atrakcyjności tego 
rodzaju szkoleń;

Or. en

Poprawka 312
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Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że należy systematycznie 
przeciwdziałać zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej; wzywa Komisję do 
przedstawienia propozycji europejskiego 
systemu reasekuracji świadczeń dla 
bezrobotnych, który będzie skuteczniej 
chronił pracowników i zmniejszy presję 
wywieraną na finanse publiczne przez 
zewnętrzne wstrząsy;

15. podkreśla, że należy w sposób 
asymetryczny przeciwdziałać zakłóceniom 
równowagi makroekonomicznej; wzywa 
Komisję do przedstawienia propozycji 
europejskiego systemu reasekuracji 
świadczeń dla bezrobotnych, który 
zmniejszy presję wywieraną na finanse 
publiczne przez zewnętrzne wstrząsy, oraz 
do przedstawienia propozycji wiążących 
minimalnych standardów dla systemów 
ubezpieczeń od bezrobocia w państwach 
członkowskich w celu lepszej ochrony 
pracowników;

Or. en

Poprawka 313
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że należy 
systematycznie przeciwdziałać 
zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej; wzywa Komisję do 
przedstawienia propozycji europejskiego 
systemu reasekuracji świadczeń dla 
bezrobotnych, który będzie skuteczniej 
chronił pracowników i zmniejszy presję 
wywieraną na finanse publiczne przez 
zewnętrzne wstrząsy;

15. podkreśla, że należy 
systematycznie przeciwdziałać 
zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej; wzywa Komisję do 
przedstawienia propozycji europejskiego 
systemu reasekuracji świadczeń dla 
bezrobotnych dla krajów UGW, z 
możliwością dobrowolnego przystąpienia 
innych państw członkowskich, który 
będzie skuteczniej chronił pracowników i 
zmniejszy presję wywieraną na finanse 
publiczne przez zewnętrzne wstrząsy;

Or. en
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Poprawka 314
Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że należy 
systematycznie przeciwdziałać 
zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej; wzywa Komisję do 
przedstawienia propozycji europejskiego 
systemu reasekuracji świadczeń dla 
bezrobotnych, który będzie skuteczniej 
chronił pracowników i zmniejszy presję 
wywieraną na finanse publiczne przez 
zewnętrzne wstrząsy;

15. odrzuca wniosek dotyczący 
europejskiego programu reasekuracji 
świadczeń dla osób bezrobotnych, 
ponieważ stanowi on kolejny krok ku unii 
transferowej; jest zdania, że taki program 
nie rozwiązuje strukturalnych problemów 
rynku pracy na szczeblu krajowym lub 
regionalnym, które mają charakter stały i 
wynikają z niewłaściwej polityki;

Or. en

Poprawka 315
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że należy 
systematycznie przeciwdziałać 
zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej; wzywa Komisję do 
przedstawienia propozycji europejskiego 
systemu reasekuracji świadczeń dla 
bezrobotnych, który będzie skuteczniej 
chronił pracowników i zmniejszy presję 
wywieraną na finanse publiczne przez 
zewnętrzne wstrząsy;

15. podkreśla, że należy 
systematycznie przeciwdziałać 
zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej; z zadowoleniem 
przyjmuje zapowiedź przewodniczącej 
Komisji1a, że Komisja przedstawi 
propozycję europejskiego systemu 
reasekuracji świadczeń dla bezrobotnych, 
który będzie skuteczniej chronił 
pracowników i zmniejszy presję 
wywieraną na finanse publiczne przez 
zewnętrzne wstrząsy;

_________________
1a Unia, która mierzy wyżej – Mój 
program dla Europy, Wytyczne polityczne 
na następną kadencję Komisji 
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Europejskiej (2019–2024).

Or. en

Poprawka 316
Jeroen Lenaers

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że należy 
systematycznie przeciwdziałać 
zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej; wzywa Komisję do 
przedstawienia propozycji europejskiego 
systemu reasekuracji świadczeń dla 
bezrobotnych, który będzie skuteczniej 
chronił pracowników i zmniejszy presję 
wywieraną na finanse publiczne przez 
zewnętrzne wstrząsy;

15. podkreśla, że należy 
systematycznie przeciwdziałać 
zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej; przyjmuje do 
wiadomości propozycję Komisji dotyczącą 
europejskiego systemu reasekuracji 
świadczeń dla bezrobotnych, który będzie 
skuteczniej chronił pracowników i 
zmniejszy presję wywieraną na finanse 
publiczne przez zewnętrzne wstrząsy;

Or. en

Poprawka 317
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że należy 
systematycznie przeciwdziałać 
zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej; wzywa Komisję do 
przedstawienia propozycji europejskiego 
systemu reasekuracji świadczeń dla 
bezrobotnych, który będzie skuteczniej 
chronił pracowników i zmniejszy presję 
wywieraną na finanse publiczne przez 
zewnętrzne wstrząsy;

15. podkreśla, że należy 
systematycznie przeciwdziałać 
zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej; oczekuje, że Komisja 
przedstawi propozycję europejskiego 
systemu reasekuracji świadczeń dla 
bezrobotnych, który będzie skuteczniej 
chronił pracowników i zmniejszy presję 
wywieraną na finanse publiczne przez 
zewnętrzne wstrząsy;

Or. en
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Poprawka 318
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że należy 
systematycznie przeciwdziałać 
zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej; wzywa Komisję do 
przedstawienia propozycji europejskiego 
systemu reasekuracji świadczeń dla 
bezrobotnych, który będzie skuteczniej 
chronił pracowników i zmniejszy presję 
wywieraną na finanse publiczne przez 
zewnętrzne wstrząsy;

15. podkreśla, że należy 
systematycznie przeciwdziałać 
zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej; wzywa państwa 
członkowskie do pełnego finansowania 
swoich systemów ubezpieczenia na 
wypadek bezrobocia, który będzie 
skuteczniej chronił pracowników i 
zmniejszy presję wywieraną na finanse 
publiczne przez zewnętrzne wstrząsy;

Or. en

Poprawka 319
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że należy 
systematycznie przeciwdziałać 
zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej; wzywa Komisję do 
przedstawienia propozycji europejskiego 
systemu reasekuracji świadczeń dla 
bezrobotnych, który będzie skuteczniej 
chronił pracowników i zmniejszy presję 
wywieraną na finanse publiczne przez 
zewnętrzne wstrząsy;

15. podkreśla, że należy 
systematycznie przeciwdziałać 
zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej; wzywa Komisję do 
przedstawienia planów dotyczących 
automatycznych stabilizatorów, które będą 
skuteczniej chronić pracowników i 
zmniejszą presję wywieraną na finanse 
publiczne przez zewnętrzne wstrząsy;

Or. en

Poprawka 320
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Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zauważa, że w Unii nadal 
występują problemy strukturalne, które 
wynikają z narzuconych oszczędności; 
podkreśla potrzebę położenia kresu 
krótkowzrocznej polityce 
oszczędnościowej, pobudzenia popytu 
wewnętrznego przez ukierunkowane na 
przyszłość inwestycje publiczne i prywatne 
oraz wspierania zrównoważonych pod 
względem społecznym i gospodarczym 
reform strukturalnych w celu 
zmniejszenia nierówności i stworzenia 
dobrych jakościowo miejsc pracy, 
trwałego wzrostu gospodarczego i 
inwestycji społecznych; podkreśla, że aby 
poprawić standard życia wszystkich ludzi, 
społecznie odpowiedzialne reformy muszą 
opierać się na solidarności, integracji, 
sprawiedliwości społecznej i 
sprawiedliwym podziale bogactwa; 
domaga się procedury dotyczącej 
nierównowagi społecznej w drodze 
przeglądu tablicy wskaźników 
społecznych;

Or. en

Poprawka 321
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. w czasach przemian 
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demograficznych i niedoboru 
wykwalifikowanych pracowników w 
różnych sektorach z niepokojem zauważa 
niski poziom mobilności pracowników w 
Unii Europejskiej i zwraca się do Komisji 
o przeanalizowanie podstawowych 
przyczyn małej mobilności i sposobów jej 
zwiększenia, w tym możliwości 
przenoszenia praw i uprawnień; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia sprawiedliwych, równych i 
lojalnych warunków mobilności 
pracowników w UE; podkreśla, że 
cyfryzacja, zwłaszcza w usługach 
publicznych, może dostarczyć rozwiązań w 
tym zakresie;

Or. en

Poprawka 322
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że choć 
odpowiedzialność za organizację i 
zawartość systemów wczesnej edukacji i 
opieki nad dzieckiem oraz świadczenie 
usług opieki długoterminowej spoczywa 
na poszczególnych państwach 
członkowskich, to współpraca na szczeblu 
UE i wydajne korzystanie z funduszy 
unijnych mogą przyczynić się do rozwoju 
usług opiekuńczych o wysokiej jakości 
dzięki wspieraniu i uzupełnianiu środków 
podjętych na szczeblu regionalnym i 
krajowym, a także mogą pomóc państwom 
członkowskim w podejmowaniu 
wspólnych wyzwań;

Or. en
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Poprawka 323
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. podkreśla, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) są niezmiernie 
ważne dla zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
dla wzrostu gospodarczego i tworzenia 
miejsc pracy w UE; apeluje do Komisji i 
państw członkowskich o zwiększenie 
wsparcia dla MŚP, aby towarzyszyć im i 
ich pracownikom w przechodzeniu na 
gospodarkę w większym stopniu cyfrową i 
bardziej zieloną;

Or. en

Poprawka 324
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że decydujące znaczenie 
ma dla społeczeństwa, pracowników i 
przedsiębiorstw wsparcie, które pomoże im 
podjąć wyzwania związane ze zmianą 
klimatu i przejściem na neutralność 
emisyjną; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich inwestycji społecznych i 
środowiskowych pozwalających na 
prawdziwie „sprawiedliwą transformację”, 
wdrożenie Europejskiego filaru praw 
socjalnych i realizację celów 
zrównoważonego rozwoju dzięki 
wyłączeniu wydatków socjalnych z reguł 
fiskalnych strefy euro, co z kolei umożliwi 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki, 

16. podkreśla, że decydujące znaczenie 
ma dla społeczeństwa, pracowników i 
przedsiębiorstw wsparcie, które pomoże im 
podjąć wyzwania związane ze zmianą 
klimatu i przejściem na neutralność 
emisyjną; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich inwestycji społecznych i 
środowiskowych pozwalających na 
prawdziwie „sprawiedliwą transformację”, 
wdrożenie Europejskiego filaru praw 
socjalnych i realizację celów 
zrównoważonego rozwoju dzięki 
przestrzeganiu ostrożnej polityki 
fiskalnej; przypomina, że umożliwienie 
większych inwestycji w kapitał ludzki, 
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umiejętności i zdrowie; umiejętności i zdrowie wymaga, by zasady 
budżetowe w dalszym ciągu uwzględniały 
cel redukcji zadłużenia krajów o wysokim 
poziomie zadłużenia i w tym kontekście 
warto dokonać przeglądu struktury 
wydatków i skupić się na elementach, 
które najbardziej przyczyniają się do 
wzrostu;

Or. en

Poprawka 325
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że decydujące znaczenie 
ma dla społeczeństwa, pracowników i 
przedsiębiorstw wsparcie, które pomoże im 
podjąć wyzwania związane ze zmianą 
klimatu i przejściem na neutralność 
emisyjną; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich inwestycji społecznych i 
środowiskowych pozwalających na 
prawdziwie „sprawiedliwą transformację”, 
wdrożenie Europejskiego filaru praw 
socjalnych i realizację celów 
zrównoważonego rozwoju dzięki 
wyłączeniu wydatków socjalnych z reguł 
fiskalnych strefy euro, co z kolei umożliwi 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki, 
umiejętności i zdrowie;

16. uważa, że przejście na gospodarkę 
niskoemisyjną może przyczynić się do 
powstawania miejsc pracy w nowo 
pojawiających się gałęziach przemysłu, 
jednak wiąże się również z kosztami 
społecznymi i utratą miejsc pracy w 
tradycyjnych sektorach przemysłowych, w 
szczególności w sektorze stalowym i 
energetycznym, często najmocniej 
dotykając najbardziej doświadczonych 
pracowników; uważa, że przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną powinno być 
społecznie akceptowalne i powinno 
zapewniać dostęp do godnej pracy w 
gospodarkach, które wciąż są zależne od 
paliw kopalnych; podkreśla, że decydujące 
znaczenie ma dla społeczeństwa, 
pracowników i przedsiębiorstw wsparcie, 
które pomoże im podjąć wyzwania 
związane ze zmianą klimatu i przejściem 
na neutralność emisyjną oraz zapewnić 
godne miejsca pracy; apeluje do Komisji i 
państw członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich inwestycji społecznych i 
środowiskowych pozwalających na 
prawdziwie „sprawiedliwą transformację”, 
wdrożenie Europejskiego filaru praw 
socjalnych i realizację celów 
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zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 326
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że decydujące znaczenie 
ma dla społeczeństwa, pracowników i 
przedsiębiorstw wsparcie, które pomoże im 
podjąć wyzwania związane ze zmianą 
klimatu i przejściem na neutralność 
emisyjną; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich inwestycji społecznych i 
środowiskowych pozwalających na 
prawdziwie „sprawiedliwą transformację”, 
wdrożenie Europejskiego filaru praw 
socjalnych i realizację celów 
zrównoważonego rozwoju dzięki 
wyłączeniu wydatków socjalnych z reguł 
fiskalnych strefy euro, co z kolei umożliwi 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki, 
umiejętności i zdrowie;

16. podkreśla, że decydujące znaczenie 
ma dla społeczeństwa, pracowników i 
przedsiębiorstw wsparcie, które pomoże im 
podjąć wyzwania związane ze zmianą 
klimatu w celu przyspieszenia przejścia na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym i 
neutralną pod względem emisji; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich o 
zapewnienie odpowiednich inwestycji 
społecznych i środowiskowych 
pozwalających na prawdziwie 
„sprawiedliwą transformację”, wdrożenie 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
realizację celów zrównoważonego rozwoju 
dzięki wyłączeniu wydatków na ochronę 
środowiska i wydatków socjalnych z reguł 
fiskalnych strefy euro, co z kolei umożliwi 
zwiększenie inwestycji w gospodarkę 
ekologiczną, w politykę społeczną 
konieczną do skutecznego zwalczania 
ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz w 
kapitał ludzki, umiejętności i zdrowie;

Or. en

Poprawka 327
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, 
Marie-Pierre Vedrenne

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że decydujące znaczenie 
ma dla społeczeństwa, pracowników i 
przedsiębiorstw wsparcie, które pomoże im 
podjąć wyzwania związane ze zmianą 
klimatu i przejściem na neutralność 
emisyjną; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich inwestycji społecznych i 
środowiskowych pozwalających na 
prawdziwie „sprawiedliwą transformację”, 
wdrożenie Europejskiego filaru praw 
socjalnych i realizację celów 
zrównoważonego rozwoju dzięki 
wyłączeniu wydatków socjalnych z reguł 
fiskalnych strefy euro, co z kolei umożliwi 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki, 
umiejętności i zdrowie;

16. podkreśla, że decydujące znaczenie 
ma dla społeczeństwa, pracowników i 
przedsiębiorstw wsparcie, które pomoże im 
podjąć wyzwania związane ze zmianą 
klimatu i przejściem na neutralność 
emisyjną; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich inwestycji społecznych i 
środowiskowych pozwalających na 
prawdziwie „sprawiedliwą transformację”, 
wdrożenie Europejskiego filaru praw 
socjalnych i realizację celów 
zrównoważonego rozwoju, a także o 
umożliwienie większych inwestycji w 
kapitał ludzki, zdrowie, edukację, 
szkolenia, podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji oraz programy uczenia się 
przez całe życie, aby w pełni wykorzystać 
możliwości, jakie niesie ze sobą przejście 
na gospodarkę neutralną pod względem 
klimatu, oraz aby zagwarantować, że nikt 
nie zostanie pominięty;

Or. en

Poprawka 328
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że decydujące znaczenie 
ma dla społeczeństwa, pracowników i 
przedsiębiorstw wsparcie, które pomoże im 
podjąć wyzwania związane ze zmianą 
klimatu i przejściem na neutralność 
emisyjną; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich inwestycji społecznych i 
środowiskowych pozwalających na 

16. podkreśla, że decydujące znaczenie 
ma dla społeczeństwa, pracowników i 
przedsiębiorstw wsparcie, które pomoże im 
podjąć wyzwania związane ze zmianą 
klimatu i przejściem na neutralność 
emisyjną; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich inwestycji społecznych i 
środowiskowych pozwalających na 
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prawdziwie „sprawiedliwą transformację”, 
wdrożenie Europejskiego filaru praw 
socjalnych i realizację celów 
zrównoważonego rozwoju dzięki 
wyłączeniu wydatków socjalnych z reguł 
fiskalnych strefy euro, co z kolei umożliwi 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki, 
umiejętności i zdrowie;

prawdziwie „sprawiedliwą transformację”, 
wdrożenie Europejskiego filaru praw 
socjalnych i realizację celów 
zrównoważonego rozwoju dzięki 
wyłączeniu wydatków socjalnych z reguł 
fiskalnych strefy euro, co z kolei umożliwi 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki, 
umiejętności i zdrowie; wzywa do 
opracowania strategii adaptacyjnych i 
odpowiedniego wsparcia dla tych, których 
transformacja dotknęła w największym 
stopniu, a zwłaszcza dla osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 329
Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że decydujące znaczenie 
ma dla społeczeństwa, pracowników i 
przedsiębiorstw wsparcie, które pomoże im 
podjąć wyzwania związane ze zmianą 
klimatu i przejściem na neutralność 
emisyjną; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich inwestycji społecznych i 
środowiskowych pozwalających na 
prawdziwie „sprawiedliwą transformację”, 
wdrożenie Europejskiego filaru praw 
socjalnych i realizację celów 
zrównoważonego rozwoju dzięki 
wyłączeniu wydatków socjalnych z reguł 
fiskalnych strefy euro, co z kolei umożliwi 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki, 
umiejętności i zdrowie;

16. podkreśla, że decydujące znaczenie 
ma dla społeczeństwa, pracowników i 
przedsiębiorstw wsparcie, które pomoże im 
podjąć wyzwania związane ze zmianą 
klimatu i przejściem na neutralność 
emisyjną; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich inwestycji społecznych i 
środowiskowych pozwalających na 
prawdziwie „sprawiedliwą transformację”, 
wdrożenie Europejskiego filaru praw 
socjalnych i realizację celów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 330
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Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że decydujące znaczenie 
ma dla społeczeństwa, pracowników i 
przedsiębiorstw wsparcie, które pomoże im 
podjąć wyzwania związane ze zmianą 
klimatu i przejściem na neutralność 
emisyjną; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich inwestycji społecznych i 
środowiskowych pozwalających na 
prawdziwie „sprawiedliwą transformację”, 
wdrożenie Europejskiego filaru praw 
socjalnych i realizację celów 
zrównoważonego rozwoju dzięki 
wyłączeniu wydatków socjalnych z reguł 
fiskalnych strefy euro, co z kolei umożliwi 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki, 
umiejętności i zdrowie;

16. podkreśla, że decydujące znaczenie 
ma dla społeczeństwa, pracowników i 
przedsiębiorstw wsparcie, które pomoże im 
podjąć wyzwania związane ze zmianą 
klimatu i przejściem na neutralność 
emisyjną; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich inwestycji społecznych i 
środowiskowych pozwalających na 
prawdziwie „sprawiedliwą transformację”, 
wdrożenie Europejskiego filaru praw 
socjalnych i realizację celów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 331
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że decydujące znaczenie 
ma dla społeczeństwa, pracowników i 
przedsiębiorstw wsparcie, które pomoże im 
podjąć wyzwania związane ze zmianą 
klimatu i przejściem na neutralność 
emisyjną; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich inwestycji społecznych i 
środowiskowych pozwalających na 
prawdziwie „sprawiedliwą transformację”, 
wdrożenie Europejskiego filaru praw 
socjalnych i realizację celów 

16. podkreśla, że decydujące znaczenie 
ma dla społeczeństwa, pracowników i 
przedsiębiorstw wsparcie, które pomoże im 
podjąć wyzwania związane ze zmianą 
klimatu i przejściem na neutralność 
emisyjną; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich inwestycji społecznych i 
środowiskowych pozwalających na 
prawdziwie „sprawiedliwą transformację”; 
podkreśla, że można to osiągnąć poprzez 
zastosowanie odpowiedniej elastyczności 
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zrównoważonego rozwoju dzięki 
wyłączeniu wydatków socjalnych z reguł 
fiskalnych strefy euro, co z kolei umożliwi 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki, 
umiejętności i zdrowie;

w ramach paktu stabilności i wzrostu, co z 
kolei umożliwi zwiększenie inwestycji w 
kapitał ludzki, umiejętności i zdrowie;

Or. en

Poprawka 332
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że decydujące znaczenie 
ma dla społeczeństwa, pracowników i 
przedsiębiorstw wsparcie, które pomoże im 
podjąć wyzwania związane ze zmianą 
klimatu i przejściem na neutralność 
emisyjną; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich inwestycji społecznych i 
środowiskowych pozwalających na 
prawdziwie „sprawiedliwą transformację”, 
wdrożenie Europejskiego filaru praw 
socjalnych i realizację celów 
zrównoważonego rozwoju dzięki 
wyłączeniu wydatków socjalnych z reguł 
fiskalnych strefy euro, co z kolei umożliwi 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki, 
umiejętności i zdrowie;

16. podkreśla, że decydujące znaczenie 
ma dla społeczeństwa, pracowników i 
przedsiębiorstw wsparcie, które pomoże im 
podjąć wyzwania związane ze zmianą 
klimatu i przejściem na neutralność 
emisyjną; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich i sprawiedliwych inwestycji 
społecznych i środowiskowych 
pozwalających na prawdziwie 
„sprawiedliwą transformację”, wdrożenie 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
realizację celów zrównoważonego rozwoju 
dzięki wyłączeniu wydatków socjalnych z 
reguł fiskalnych strefy euro, co z kolei 
umożliwi zwiększenie inwestycji w kapitał 
ludzki, umiejętności i zdrowie;

Or. en

Poprawka 333
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Jordi 
Cañas, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że decydujące znaczenie 
ma dla społeczeństwa, pracowników i 
przedsiębiorstw wsparcie, które pomoże im 
podjąć wyzwania związane ze zmianą 
klimatu i przejściem na neutralność 
emisyjną; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich inwestycji społecznych i 
środowiskowych pozwalających na 
prawdziwie „sprawiedliwą transformację”, 
wdrożenie Europejskiego filaru praw 
socjalnych i realizację celów 
zrównoważonego rozwoju dzięki 
wyłączeniu wydatków socjalnych z reguł 
fiskalnych strefy euro, co z kolei umożliwi 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki, 
umiejętności i zdrowie;

16. podkreśla, że decydujące znaczenie 
ma dla społeczeństwa, pracowników i 
przedsiębiorstw wsparcie, które pomoże im 
podjąć wyzwania związane ze zmianą 
klimatu i przejściem na neutralność 
emisyjną; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich inwestycji społecznych i 
środowiskowych pozwalających na 
prawdziwie „sprawiedliwą transformację”, 
wdrożenie Europejskiego filaru praw 
socjalnych i realizację celów 
zrównoważonego rozwoju; wzywa państwa 
członkowskie do wykorzystania istniejącej 
elastyczności reguł fiskalnych strefy euro 
w celu zwiększenia inwestycji w kapitał 
ludzki, umiejętności i zdrowie;

Or. en

Poprawka 334
Stelios Kympouropoulos

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że decydujące znaczenie 
ma dla społeczeństwa, pracowników i 
przedsiębiorstw wsparcie, które pomoże im 
podjąć wyzwania związane ze zmianą 
klimatu i przejściem na neutralność 
emisyjną; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich inwestycji społecznych i 
środowiskowych pozwalających na 
prawdziwie „sprawiedliwą transformację”, 
wdrożenie Europejskiego filaru praw 
socjalnych i realizację celów 
zrównoważonego rozwoju dzięki 
wyłączeniu wydatków socjalnych z reguł 
fiskalnych strefy euro, co z kolei umożliwi 
zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki, 
umiejętności i zdrowie;

16. podkreśla, że decydujące znaczenie 
ma dla społeczeństwa, pracowników i 
przedsiębiorstw wsparcie, które pomoże im 
podjąć wyzwania związane ze zmianą 
klimatu i przejściem na neutralność 
emisyjną; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich inwestycji społecznych i 
środowiskowych pozwalających na 
prawdziwie „sprawiedliwą transformację”, 
wdrożenie Europejskiego filaru praw 
socjalnych i realizację celów 
zrównoważonego rozwoju przez 
współpracę z sektorem prywatnym, co z 
kolei umożliwi zwiększenie inwestycji w 
kapitał ludzki, umiejętności i zdrowie;
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Or. en

Poprawka 335
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wyraża zaniepokojenie z powodu 
niedostatecznej reprezentacji kobiet na 
kierunkach kształcenia związanych z 
naukami przyrodniczymi, technologią, 
inżynierią i matematyką (STEM) i w 
zawodach związanych z tymi dziedzinami 
oraz wzywa państwa członkowskie do 
zwalczania stereotypów opartych na płci, 
a także do zwiększenia odsetka dziewcząt i 
kobiet uczestniczących w kształceniu i 
zatrudnianych w zawodach z zakresu 
STEM w celu zmniejszenia różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn w tych 
zawodach; podkreśla, jak ważne dla 
kobiet jest uczenie się przez całe życie, 
gdyż daje ono możliwość 
przekwalifikowania na stale zmieniającym 
się rynku pracy;

Or. en

Poprawka 336
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że środki 
oszczędnościowe przyjęte na szczeblu UE i 
państw członkowskich pogłębiły problemy 
związane z zatrudnieniem oraz 
nierówności gospodarcze i społeczne, a 
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ich najpoważniejsze skutki odczuwają 
obywatele znajdujący się w najtrudniejszej 
sytuacji;

Or. en

Poprawka 337
Dennis Radtke

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. z zadowoleniem przyjmuje 
zapowiedź Komisji dotyczącą rozpoczęcia 
szerokich konsultacji społecznych ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami w 
celu zbadania możliwych kierunków 
rozwoju reguł fiskalnych UE;

Or. en

Poprawka 338
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. uważa, że należy uchylić pakt 
fiskalny, ponieważ prowadzi on państwa 
członkowskie do przyjmowania coraz 
surowszych środków oszczędnościowych, 
napędzając w ten sposób recesję i 
pogarszając warunki życia obywateli;

Or. en

Poprawka 339
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli
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Projekt rezolucji
Ustęp 16 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16c. podkreśla, że należy dokonać 
przeglądu mandatu Europejskiego Banku 
Centralnego, aby określić jego główny cel 
w wymiarze pobudzania zrównoważonego 
rozwoju, pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego;

Or. en

Poprawka 340
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Projekt rezolucji
Ustęp 16 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16d. wzywa Komisję i Radę do 
dołożenia wszelkich starań, aby zwalczać 
uchylanie się od opodatkowania i 
unikanie opodatkowania, a także aby 
skutecznie przeciwdziałać szkodliwym 
praktykom podatkowym przyjętym przez 
niektóre państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 341
Marianne Vind

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie, aby 
przeniosły opodatkowanie z pracy na inne 
źródła, w przypadku których będzie ono 
miało mniej szkodliwy wpływ na trwały 
wzrost gospodarczy; apeluje o 

skreśla się
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wprowadzenie do budżetu unijnego 
nowych zasobów własnych, które dadzą 
Unii narzędzia pozwalające sprawniej 
reagować na obecne i przyszłe wyzwania;

Or. en

Poprawka 342
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie, aby 
przeniosły opodatkowanie z pracy na inne 
źródła, w przypadku których będzie ono 
miało mniej szkodliwy wpływ na trwały 
wzrost gospodarczy; apeluje o 
wprowadzenie do budżetu unijnego 
nowych zasobów własnych, które dadzą 
Unii narzędzia pozwalające sprawniej 
reagować na obecne i przyszłe wyzwania;

17. wzywa państwa członkowskie, aby 
ukierunkowały opodatkowanie na 
wspieranie trwałego wzrostu 
gospodarczego; apeluje o wprowadzenie 
do budżetu unijnego nowych zasobów 
własnych, które dadzą Unii narzędzia 
pozwalające sprawniej reagować na obecne 
i przyszłe wyzwania przez uwzględnienie 
zdolności poszczególnych państw 
członkowskich do wnoszenia składek w 
ramach systemu zasobów własnych i 
zbadanie sposobów korygowania – w 
przypadku mniej zamożnych państw 
członkowskich – elementów regresywnych 
istniejących w obecnym systemie zasobów 
własnych;

Or. en

Poprawka 343
Guido Reil

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie, aby 
przeniosły opodatkowanie z pracy na inne 
źródła, w przypadku których będzie ono 

17. wzywa państwa członkowskie, aby 
przeniosły opodatkowanie z pracy na inne 
źródła, w przypadku których będzie ono 
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miało mniej szkodliwy wpływ na trwały 
wzrost gospodarczy; apeluje o 
wprowadzenie do budżetu unijnego 
nowych zasobów własnych, które dadzą 
Unii narzędzia pozwalające sprawniej 
reagować na obecne i przyszłe wyzwania;

miało mniej szkodliwy wpływ na trwały 
wzrost gospodarczy;

Or. en

Poprawka 344
Evelyn Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie, aby 
przeniosły opodatkowanie z pracy na inne 
źródła, w przypadku których będzie ono 
miało mniej szkodliwy wpływ na trwały 
wzrost gospodarczy; apeluje o 
wprowadzenie do budżetu unijnego 
nowych zasobów własnych, które dadzą 
Unii narzędzia pozwalające sprawniej 
reagować na obecne i przyszłe wyzwania;

17. wzywa państwa członkowskie, aby 
przeniosły opodatkowanie z pracy na inne 
źródła, w przypadku których będzie ono 
miało mniej szkodliwy wpływ na trwały 
wzrost gospodarczy, takie jak 
opodatkowanie majątku; apeluje o 
wprowadzenie do budżetu unijnego 
nowych zasobów własnych, które dadzą 
Unii narzędzia pozwalające sprawniej 
reagować na obecne i przyszłe wyzwania;

Or. en

Poprawka 345
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zwraca uwagę na znaczenie 
monitorowania odsetka młodzieży (15–24 
lata) niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się (młodzież NEET) wraz z 
innymi wskaźnikami pomocniczymi, oraz 
podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
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uwagę na młode kobiety i dziewczęta, 
ponieważ wśród młodzieży NEET 
występują znaczne różnice, jeśli chodzi o 
proporcje kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 346
France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina, że praworządność, 
obejmująca m.in. niezależny i skuteczny 
system wymiaru sprawiedliwości, wysokiej 
jakości administrację publiczną i system 
zamówień publicznych oraz solidne ramy 
antykorupcyjne, stanowi podstawę 
stabilnego otoczenia biznesowego, dobrze 
działających rynków pracy i właściwego 
wykorzystania funduszy unijnych i 
dlatego powinna być nadal częścią 
europejskiego semestru;

skreśla się

Or. en

Poprawka 347
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina, że praworządność, 
obejmująca m.in. niezależny i skuteczny 
system wymiaru sprawiedliwości, wysokiej 
jakości administrację publiczną i system 
zamówień publicznych oraz solidne ramy 
antykorupcyjne, stanowi podstawę 
stabilnego otoczenia biznesowego, dobrze 

18. przypomina, że praworządność, 
obejmująca m.in. niezależny i skuteczny 
system wymiaru sprawiedliwości, wysokiej 
jakości administrację publiczną i system 
zamówień publicznych oraz solidne ramy 
antykorupcyjne, stanowi podstawę 
stabilnego otoczenia biznesowego, dobrze 
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działających rynków pracy i właściwego 
wykorzystania funduszy unijnych i dlatego 
powinna być nadal częścią europejskiego 
semestru;

działających rynków pracy i właściwego 
wykorzystania funduszy unijnych i dlatego 
powinna być nadal częścią europejskiego 
semestru; w związku z tym wzywa państwa 
członkowskie do ratyfikowania 
zrewidowanej Europejskiej karty 
społecznej, a Komisję do wspierania 
państw członkowskich w procesie 
przyjmowania i przestrzegania wszystkich 
jej postanowień; Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
powinien dostosować status Europejskiej 
karty społecznej do statusu innych 
międzynarodowych instrumentów praw 
człowieka ratyfikowanych przez wszystkie 
państwa członkowskie UE;

Or. en

Poprawka 348
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina, że praworządność, 
obejmująca m.in. niezależny i skuteczny 
system wymiaru sprawiedliwości, wysokiej 
jakości administrację publiczną i system 
zamówień publicznych oraz solidne ramy 
antykorupcyjne, stanowi podstawę 
stabilnego otoczenia biznesowego, dobrze 
działających rynków pracy i właściwego 
wykorzystania funduszy unijnych i dlatego 
powinna być nadal częścią europejskiego 
semestru;

18. przypomina, że celem 
europejskiego semestru jest zapewnienie 
zdrowych finansów publicznych poprzez 
unikanie nadmiernego długu publicznego, 
zapobieganie nadmiernym zakłóceniom 
równowagi makroekonomicznej w UE, 
wspieranie reform strukturalnych 
mających na celu stworzenie większej 
liczby miejsc pracy i pobudzenie wzrostu 
gospodarczego oraz inwestycji, dlatego 
właściwe wykorzystanie funduszy unijnych 
powinno być nadal częścią europejskiego 
semestru;

Or. en

Poprawka 349
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina, że praworządność, 
obejmująca m.in. niezależny i skuteczny 
system wymiaru sprawiedliwości, wysokiej 
jakości administrację publiczną i system 
zamówień publicznych oraz solidne ramy 
antykorupcyjne, stanowi podstawę 
stabilnego otoczenia biznesowego, dobrze 
działających rynków pracy i właściwego 
wykorzystania funduszy unijnych i dlatego 
powinna być nadal częścią europejskiego 
semestru;

18. przypomina o znaczeniu wysokiej 
jakości administracji publicznej i systemu 
zamówień publicznych oraz solidnych ram 
antykorupcyjnych jako podstawy 
stabilnego otoczenia biznesowego, dobrze 
działających rynków pracy i właściwego 
wykorzystania funduszy unijnych i dlatego 
powinny one być nadal częścią 
europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 350
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia pozytywnej konwergencji w 
zakresie równych, nieprzenoszalnych i w 
pełni płatnych urlopów macierzyńskich i 
ojcowskich jako środka na rzecz poprawy 
równości kobiet i mężczyzn w zakresie 
pracy opiekuńczej, dzięki ułatwieniu 
egalitarnego udziału kobiet i mężczyzn w 
rynku pracy oraz bardziej sprawiedliwego 
podziału niepłatnej opieki i pracy w 
gospodarstwach domowych, co zlikwiduje 
różnice związane z zatrudnieniem na czas 
określony i w niepełnym wymiarze godzin;

Or. en
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Poprawka 351
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia kompleksowego 
monitorowania i oceny wykorzystania 
funduszy UE w państwach 
członkowskich; z zadowoleniem przyjmuje 
wysiłki zmierzające do zwalczania 
nadużyć finansowych, niewłaściwego 
wykorzystania i korupcji;

Or. en

Poprawka 352
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. wzywa państwa członkowskie do 
odblokowania dyrektywy w sprawie kobiet 
w zarządach;

Or. en

Poprawka 353
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 18 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18c. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do usprawnienia gromadzenia 
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danych segregowanych według kryterium 
płci, zwłaszcza w odniesieniu do 
podstawowych przyczyn różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn na rynku 
pracy, takich jak korzystanie z różnych 
rodzajów urlopu opiekuńczego, lub 
porównywalnych danych na temat 
różnych przyczyn zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć w 
państwach członkowskich; jest 
przekonany, że przegląd wykorzystania 
czasu należy przeprowadzać z 
wystarczającą częstotliwością i 
wystarczającą liczebnością próby, aby 
uzyskiwać informacje na temat różnic 
między kobietami i mężczyznami w 
odniesieniu do bezpłatnej opieki i pracy 
domowej; zdecydowanie podkreśla w 
związku z tym potrzebę monitorowania 
postępów w dziedzinie płci oraz skutków 
reform na przestrzeni czasu; ponadto 
wzywa Komisję do monitorowania udziału 
kobiet w rynku pracy pod względem liczby 
przepracowanych godzin w tygodniu, 
rodzajów umów i niezależności 
finansowej;

Or. en

Poprawka 354
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 18 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18d. podkreśla, że istotne jest 
ukierunkowanie polityki na transformację 
ekologiczną i cyfrową, aby osiągnąć cele 
w zakresie równości płci; wzywa do 
wprowadzenia systematycznej oceny 
wpływu w aspekcie płci oraz przydziału 
specjalnych funduszy na rzecz równości 
płci w celu osiągnięcia uczciwej i 
sprawiedliwej transformacji ekologicznej i 
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cyfrowej, która nie pozostawia nikogo w 
tyle i ma na celu zwalczanie wszelkich 
form dyskryminacji; zachęca państwa 
członkowskie do określenia skutecznych 
modeli finansowania, dostosowanych do 
warunków krajowych i lokalnych;

Or. en

Poprawka 355
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 18 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18e. wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie do lepszego 
uwzględniania aspektu płci i sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci 
oraz rzeczywistego stosowania tych 
aspektów we wszystkich obszarach 
polityki, a w szczególności w ramach 
europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 356
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 18 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18f. przypomina o znaczeniu 
europejskiego semestru, a zwłaszcza 
sprawozdań krajowych, dla 
monitorowania postępów państw 
członkowskich we wdrażaniu celów 
zrównoważonego rozwoju, w 
szczególności celu 5 i zadań 5.4 i 5.5;
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Or. en

Poprawka 357
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 18 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18g. wzywa Radę do odblokowania 
negocjacji w sprawie horyzontalnej 
dyrektywy dotyczącej przeciwdziałania 
dyskryminacji, aby zapewnić ochronę 
kobiet i innych słabszych grup we 
wszystkich sferach życia społecznego;

Or. en

Poprawka 358
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 18 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18h. wzywa państwa członkowskie do 
ratyfikowania konwencji stambulskiej o 
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt, ponieważ 
przemoc ze względu na płeć stanowi 
dodatkową przeszkodę dla uczestnictwa 
kobiet w rynku pracy i ich niezależności 
ekonomicznej;

Or. en

Poprawka 359
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
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Projekt rezolucji
Ustęp 18 i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18i. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia konkretnych kroków w celu 
zwalczania molestowania seksualnego i 
molestowania ze względu na płeć przy 
zatrudnianiu pracowników i w miejscach 
pracy, w tym do wprowadzenia wymogów 
dotyczących niezależnych mechanizmów 
sprawozdawczości; wzywa państwa 
członkowskie do zajęcia się rosnącą 
wrogością wobec kobiet w polityce i w 
branży medialnej, w tym nękaniem i 
molestowaniem przez internet i w miejscu 
pracy, co prowadzi do odchodzenia kobiet 
z życia publicznego i przyczynia się do 
powstawania szkodliwego i 
wykluczającego otoczenia dla kobiet 
pracujących w tych sektorach;

Or. en

Poprawka 360
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 18 j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18j. apeluje o strategie polityczne, które 
wspierają przedsiębiorczość kobiet, 
ułatwiają im dostęp do finansowania i 
możliwości biznesowych, oferują 
dostosowane do potrzeb szkolenia i tworzą 
środki umożliwiające godzenie życia 
zawodowego i prywatnego;

Or. en


